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»شرشوب همام« الرجل املحرض 
ضد السيسى والكنيسة

حكاية »عبدالعزيز« مع الكبار فى الندوات والدورات السياسية داخل معهد إعداد القادة التابع للوزارة

محاكمة وزير الرى حلصول موظفني على مكافآت 
وحوافز خالل مفاوضات سد النهضة

أسرار »غربلة« حكومة شريف إسماعيل
السيسى يرفع شعار »تقشفوا.. ادمجوا الوزارات«

العمل على دمج وزارة االستثمار مع وزارة 
ــام.. لتكون وزارة قطاع  ــع قــطــاع األعــمــال ال
األعــمــال الــعــام واالستثمار ويتوالها الوزير 
أشــرف الشرقاوى وزيــر قطاع األعمال العام 
الــحــالــي.. وسيتم استبعاد الــوزيــرة الحالية 
لالستثمار داليا خورشيد بعد فشلها الدائم 
حتى فى التوصل لصيغة لقانون االستثمار 
الجديد والــتــقــدم بمقترحات جــديــدة تخدم 
الــمــســتــثــمــريــن ورجــــال األعـــمـــال.. وتــقــديــم 
عــدد كبير من المستثمرين العرب بشكاوى 
ضدها لرئاسة الجمهورية يتهمها بتجاهل 
المستثمرين وعدم حل مشكالتهم التى تعيق 
استثماراتهم.. بل وهدد عدد من المستثمرين 
ــن االمــــــــــارات بــســحــب  ــ ــرب خـــاصـــة م ــ ــع ــ ال

استثماراتهم فى حالة استمرار هذه الوزيرة!
دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم 
الــعــالــى لتقليل الــنــفــقــات.. وضــــرورة تقليل 
ــوزارات إلــى 24 وزارة حتى يتم توفير ما  ــ ال
يــقــرب مــن 12 مليار جنيه سنويا للموازنة 
العامة للدولة.. وهو ما سيساعد على تقليل 
عجز الموازنة بنسبة معقولة أو على األقل 

سيساهم فى تحقيق ذلك!
كانت أجهزة رقابية قد عرضت على القيادة 
السياحية عددا من التقارير التى تضم عددا 
من اآلراء واالطروحات والــرؤى والمقترحات 
لــلــوضــع الــحــالــى لــلــحــكــومــة.. وتــشــمــل هــذه 

االقتراحات اآلتى:
ــذى تــمــادى ووصــل  بعد الغضب الشعبى ال
إلــــى أقـــصـــى مـــــداه ضـــد حــكــومــة شــريــف 
إسماعيل.. مــن الممكن تصعيد المهندس 
شريف إسماعيل وتعيينه فى منصب مستشار 

اقتصادى للرئيس الجمهورية.. مع تصعيد أى 
من المهندس طــارق المال وزيــر البترول.. أو 
المهندس مصطفى مدبولى وزير االسكان أو 
اللواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية 
لــلــقــوات المسلحة ليتولى أى منهم منصب 

رئيس الوزراء.
سيتم استبعاد كل من وزيرة االستثمار داليا 
خورشيد.. ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد 
الدين.. والدكتور جالل السعيد وزير النقل.. 
بعد الحالة المتردية للسكة الحديد فى فترة 
توليه المنصب.. كما سيتم استبعاد وزير الرى 
الدكتور محمد عبدالعاطى بعد ورود تقارير 
مهمة تفيد قيامه بإحداث صــراع شديد بين 
عدد من اإلدارات  بالوزارة من أجل الصراع 
على حــوافــز السفريات لـــدول حــوض النيل 
لحضور االجتماعات.. الــصــراع على أمــوال 
الــســفــريــات والــحــوافــز لها ومكافآتها جعل 
الموظفين يدخلون فى معارك مع بعضهم حتى 
يحصلوا على أمــوال من الـــوزارة.. مما جعل 
الوزارة تفشل فشال ذريعا فى إدارة ملف أزمة 
حــوض النيل مــع إثيوبيا.. وتنحدر عالقات 
ــســودان..  مصر مــع روانــــدا.. وأوغـــنـــدا.. وال
إضافة إلى عدم وجود استراتيجية لدى الوزير 
تجاه التعامل -على أرض الواقع- مع ملف سد 

النهضة االثيوبى.. ومحاكمة الوير!!
كــمــا تــم اســتــبــعــاد فــكــرة االطـــاحـــة بــوزيــر 
الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بعد تزايد 
حالة اليقظة األمنية مع الجماعة االرهابية 
ــوقــت االنــتــشــار األمــنــى  وتــزايــد فــى نــفــس ال
االيــجــابــى للقوات على مستوى الجمهورية 
طــوال الـــ24 ساعة.. لكن التنبيه على الوزير 

بأنه لن يتم التعامل بسهولة مع أى انفالت 
ــتــعــامــل األمــنــى  أمــنــى قــــادم وأن بـــروفـــة ال
ــداث 11/11 لــيــس هــذا  ــشــار فــى أحــ ــت واالن
فقط.. بل أنه تم التشديد عليه على ضرورة 
ــات اســتــبــاقــيــة للجماعة  الــقــيــام بــعــدة ضــرب
االرهابية خــالل الفترة القادمة.. ألنها آخر 

فرصة أمام الوزير لمنع االطاحة به!
تم التأكيد على قيام وزيــر الثقافة حلمى 
ــضــرورة عــدم الــتــجــاوز فــى حــق أى  النمنم ب
مــن المثقفين حتى ال يحدث أى انشقاقات 
داخل صفوف المثقفين وتم ترشيح عدد من 
االسماء المؤثرة فى الساحة الثقافية ومنها 
الشاعر والكاتب فــاروق جويدة.. والــذى يعد 
ــوجــوه الثقافية على الــســاحــة..  ــرز ال مــن أبـ
لكن تــم استبعاده بعد النظر لتوليه منصب 
عضو للمجلس االســتــشــارى لمحمد مرسى 
المعزول.. بعد التواصل مع جــويــدة.. ثم تم 
الــتــواصــل مــع الفنان محمد صبحى ليتولى 
وزارة الثقافة خــالل الفترة الــقــادمــة.. لكنه 
أرجأ الموافقة لأليام القادمة بعد استشارته 

لعدد من المقربين منه!
ــة الجزء  هــذه وقــد تحملت الرقابة اإلداريـ
األكــبــر مــن البحث والتحرى والتفتيش على 
قــــرارات الـــــوزراء الــحــالــيــيــن ورصـــد حــاالت 
الفساد والشفافية على السواء مع اعطائها 
ــاء لــتــولــى  ــمـ ــدد مـــن االسـ ســلــطــة تــرشــيــح عــ
ــة الــمــحــتــمــلــة.. واخــطــار  ــوزاريـ الــمــنــاصــب الـ
المرشحين بــاألمــر.. لكن هــذه الــمــرة تطلب 
منهم تحمل المسئولية أمـــام الــلــه والــوطــن 
والعمل الــجــاد المستمر فــى هــذه الــظــروف 

الصعبة التى تمر بها البالد!

تكليف اجلنزورى والعقدة ومحمد العريان لتنفيذ خطة التقشف

استبعاد وزراء الرى واالستثمار والصحة والنقل والسياحة

تصعيد وزير البترول واإلسكان أو 
اللجوء للواء كامل الوزيرى!!

دمج وزارة االستثمار مع وزارة قطاع األعمال 
العام ويتوالها أشرف الشرقاوى

قريًبا.. إقامة متحف لفاتن 
حمامة على نفقة زوجها 

محمدعبدالوهاب
زوج الفنانة »فاتن حمامة« الدكتور 
محمد عبدالوهاب المعروف عنه بأنه 
رجل أعمال ومالك »كايرو سكان« يحاول 
هــذه األيـــام الــتــردد على وزارة الثقافة 
حلمى النمنم من أجل عرض عليه التبرع 
بكل شــىء التــمــام بناء متحف لزوجته 
فاتن حمامة ويطلق عليه »متحف فاتن 
ــوال  حــمــامــة«.. والــتــبــرع بالمبنى واألمـ
ونقل كل محتويات زوجته فاتن حمامة 
إلــى المتحف.. ليتم الــتــردد عليه لكل 
ــزوار والمحبين فى مصر وكل الدول  ال
الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة ووســائــل اإلعـــالم 
العالمية.. على أن ترعاه الدولة.. ويقوم 
الــدكــتــور محمد عــبــدالــوهــاب باالنفاق 

الكامل على المتحف.
وزيــر الثقافة لم يعط إجابة محددة 
للدكتور محمد عبدالوهاب ولكنه أكد: 

سيتم عرض األمر على رئاسة الوزراء.

تشكيل جلان إعالمية حكومية للرد على وسائل 
اإلعالم لتوضيح احلقيقة حول الدعم!

اللواء ممدوح مقلد مساعد وزير الداخلية األسبق 
وعضو مجلس النواب الحالى عن دائــرة سوهاج.. 

طالب الحكومة بتشكيل عدد من 
الــلــجــان اإلعــامــيــة لتوضيح 

وجهة نظر الحكومة تجاه 
عدد من القضايا.. لتحقيق 
ــار الــحــكــومــى فى  ــش ــت االن
األوســــــاط الــحــكــومــيــة.. 

ــرد عـــلـــى ادعـــــــــاءات  ــ ــل ــ ل
وســـائـــل اإلعــــــام.. خــاصــة 

أن مصر تعانى اآلن مــن أزمــة 
مالية كبرى.. والبــد أن يصل ذلك 

للمواطن.. ليشعر بالمخاطر التى تعانى منها 
الــدولــة.. ولكى يحافظ المصريون على دولتهم.. 

ويصل الدعم لمستحقيه.

فجأة.. وبدون مقدمات.. أصبح »شرشوب 
همام« حديث الرأى العام المصرى والتركى 
كله.. »شرشوب همام« صعيدى من محافظة 
أسيوط مركز ساحل سليم.. وهو فى حقيقة 
األمر »يعمل بائع بليلة« قام بنشر فيديوهات 
ساخرة ومضحكة على اليوتيوب.. ولكنها 

محرضة وارتمى فى أحضان اإلخوان 
ومولوه وقدموا له األموال وتبنوه 

وقاموا بدفعه للسخرية على 
الدولة بالباطل!!

شـــرشـــوب هـــمـــام.. قــام 
بــنــشــر فـــيـــديـــوهـــات ضد 
قضية تــيــران وصنافير.. 
ــة الــــــــدوالر..  ــ ــ ــد أزم ــ وضـ

وضــد الحكم ببراءة محمد 
حسنى مـــبـــارك.. واســتــخــدم 

ــرا لــلــتــحــريــض ضد  ــك مـــؤخـ ــ ذل
الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وأهم ما 

أقدم عليه ويمثل جريمة كبرى هو تحريضه 
الكنيسة والــقــســاوســة واتــهــامــهــم بأعمال 
مخلة.. وهو ما أدى إلى حالة غضب كبرى 
فى الكنيسة المصرية.. ليس هذا فقط فقد 
استغل اإلخــوان ما ينشره »شرشوب همام« 

من فيديوهات وأخذها ونشرها فى قنواتهم 
بالخارج ومنها قناة مكملين وقــنــاة الشرق 

وقناة وطن التابعة للتنظيم الدولى لإلخوان.
وقــد قــام اإلخــوان بتحريضه على تصوير 
ــن الــمــحــافــظــات  ــدد مـ ــه فـــى عــ ــوهــات ــدي فــي
المختلفة منها محافظة سوهاج ومحافظة 
الــغــربــيــة.. ويــقــول فــى الفيديوهات: 
ــيــكــم مـــن ســـوهـــاج..  أتـــحـــدث إل
بــطــريــقــة مضحكة ومشاهد 
ــحــدث  ــت بـــهـــا قـــمـــامـــة.. وي
بلهجة صعيدية.. ويرتدى 
الجلباب المميز!! وبالبحث 
ــن شــخــصــيــة شــرشــوب  عـ

همام تم التوصل إلى أنه:
اسمه/ كامل همام حسين 
عبدالعظيم وشهرته شرشوب 

همام.
لديه سجل جنائى متخم بالقضايا 
حــيــث إنـــه مــطــلــوب أمــنــيــا ومــتــهــم بالسرقة 
واالتجار بالمخدرات والفتنة الطائفية وله 
قضية ازدراء أديــان لسبه وقذفه عــدد من 
ــال الــديــن المسيحى- وتـــم حبسه فى  رجـ

قضية مخدرات لمدة »3« سنوات.

ــدم بــرنــامــجــا  ــقـ إعـــالمـــيـــة شــهــيــرة تـ
اجتماعيا وإنسانيا بإحدى الفضائيات 
ومعروف عنها إقدامها على الزواج مرات 
كثيرة »رسمى وعرفى«.. تزوجت مؤخرا 
مــن ضابط شرطة ســابــق.. ويعمل اآلن 
فى الحراسات الخاصة التابعة للشركة 
التى تقوم بحراسة السفارة األمريكية 
بــالــقــاهــرة.. وجميع المكاتب والهيئات 

التابعة لها فى القاهرة واالسكندرية.. 
ومنها أيضا المكتبة الموجودة فى شارع 
محمد محمود بوسط القاهرة.. ومبنى 

القنصلية األمريكية فى اإلسكندرية.
اإلعالمية بطبيعة الحال امتنعت عن 
الهجوم على الواليات المتحدة األمريكية 
أو سياساتها أو مخططها فى المنطقة 

العربية.. أو من يؤيد سياساتها.

إعالمية شهيرة تتزوج مسئول احلراسات 
عن السفارة األمريكية بالقاهرة

تاجر مخدرات وعليه أحكام.. استغله اإلخوان 
لبث فيديوهات قنواتهم باخلارج

وزير الرياضة يغازل » القيادات العليا « بـ »10 آالف جنيه« من أجل بقائه فى التشكيل الوزارى املقبل

حالة ارتباك شديدة أصابت المهندس خالد عبد العزيز 
وزيــر الشباب والرياضة، منذ أن بــدأت تتردد شائعات عن 
قــرب تعديل وزارى شــامــل فــى حكومة المهندس شريف 
اسماعيل، على أقل تقدير، إن لم يتم إقالة الحكومة كاملة، 
بسبب تردى األوضاع الداخلية فى البالد وانفالت األسعار، 

والغضب الشعبى العارم.
ــه لجأ إلى  واكـــدت مــصــادر مقربة مــن وزيـــر الشباب أن
بعض الحيل ليستمر ظهوره على الساحة السياسية أمال 
فى االحتفاظ بمنصبه كوزير للشباب فى الحكومة الجديدة 
إذا تم تعديل وزارى. الفتة إلى أن هذه الحيل التى نفذها 
وزيــر الشباب التقرب إلى قيادات عليا فى الدولة، لكسب 
ودهم وعطفهم، ومحاولة مجاملتهم من خالل تنظيم العديد 
من الــنــدوات والـــدورات السياسية فى معهد إعــداد القادة 
التابع للوزارة يتم فيها استضافة شخصيات كبيرة تتقاضى 
مكافآت مالية بحد أدنى 10 آالف جنيه للمحاضرة الواحدة، 
وبذلك تظل صورة وحضور عبد العزيز قويا لدى القيادات 
العليا التى يظن أنها ستسانده بقوة للبقاء فى منصبه مهما 

كان حجم التغييرات فى التشكيل الوزارى المتوقع. 
وأضافت المصادر أن هــذه الخطوة لم تكن هى األولــى 

لوزير الشباب التى يحاول فيه اظهار حضوره على الساحة 
السياسية ولــفــت االنــظــار إلــيــه مــن قبل الــكــبــار، فقد قام 
بإصدار أوامــره لمساعديه ومستشاريه فى الــوزارة إلقامة 
بــرامــج ودورات تــدريــبــيــة للعاملين فــى الــجــهــاز االدارى 
للدولة على الرغم من ان أهــداف هذه الــدورات ليست من 
اختصاص وزارة الشباب والرياضة ومنها تنفيذ فعاليات 
برنامج تأهيل العاملين بالقطاع الحكومى لتنمية المهارات 
ــة والحاسب اآللــى بــالــوزارة التى اختتمت أعمالها  اإلداريـ
يوم الخميس الماضى، والتى انعقدت بمبنى ديوان الوزارة 
تحت مسمى )العالقات العامة( وذلــك بحضور عدد )27( 
متدربا من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بالتنسيق 
مع الجهاز المركزى للتعبئة واإلحــصــاء بتوفير نخبة من 
المحاضرين من الخبراء،كذلك تنظيم فعاليات االسبوع 
الــريــاضــى المصرى - التونسى االول والـــذى استضافته 
مصر بحضور السفير التونسى نجيب منيف ومحمود الحلو 
المدير، وذلك لجذب أنظار القيادة السياسية إليه، ووضعه 
فــى قائمة الـــوزارء الناشطين الــذيــن يتفاعلون مــع برامج 
الرئاسة والــدولــة فى خطة النهوض والتطوير واإلصــالح 

اإلدارى للدولة.

أحداث كثيرة مرت على حكومة المهندس شريف إسماعيل.. فقد تزايدت تداعيات 
تغييرها واستبعاد عدد كبير من وزرائها.. وفى هذا الصدد قام الرئيس السيسى بأخذ رأى 
كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء األسبق.. والمستشار االقتصادى للرئيس.. 

والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى األسبق.. والدكتور محمد العريان أحد أعضاء 
المجلس االستشارى االقتصادى بالرئاسة.. بضرورة العمل على القيام بعمليات »تقشف 

حكومى« شامل يتم من خاله توفير مليارات مهدرة على الدولة.. وبالفعل قدم الثاثى 
»الجنزورى- العقدة- العريان« رؤية شاملة لطبيعة الوزارة القادمة وأكدوا ضرورة قيام الدولة 

بإدماج عدد من الوزارات معا لتقليل النفقات الحكومية وإحداث تقشف مطلوب توفيرا 
لألموال.. وهو ما وافق عليه السيسى وشدد على ضرورة أن تشمل التعديات الوزارية 

القادمة عملية دمج للوزارات.. وتأتى األطروحات التى تدعم الدمج كاآلتى: ضرورة 
دمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران.. حتى يتم التنسيق بسهولة.. وسيتم 
استبعاد الوزير الحالى للسياحة يحيى راشد.. وسيتم ترشيح وزيرا لطيران 

السيسىالحالى شريف فتحى لتولى وزارة السياحة والطيران المدنى.

العقدة

عبدالعزيز

فاتن

شرشوبمقلد

اجلنزورى

العريان

الوزيرى عبدالعاطى



على
المكشوف

مواجهة الفساد 
املالى ال تقل أهمية 

وخطورة عن مكافحة 
اإلرهاب.. فكالهما 

وجهان لعملة واحدة

تستحق حكومة المهندس شريف اسماعيل أن تدخل التاريخ بكل جدارة، 
ولكن هذا الدخول لن يكون من باب اإلنجازات التى حققتها هذه الحكومة، 

بل ألنها أكثر حكومة فى تاريخ مصر الحديث تسببت فى »العكننة « على 
الماليين من المصريين بسبب سياساتها الفاشلة وقيامها بزيادة أسعار كل 

السلع والخدمات بشكل لم تصدقه أو تستوعبه عقول أو إمكانيات الغالبية 
العظمى من المصريين الذين تحولت حياتهم إلى جحيم.

محمد طرابيه يكتب:

العـدد 198

األربعاء  2016/11/9

ــمــؤشــرات أن هــذه  وتــؤكــد كــل الــوقــائــع وال
الحكومة فشلت فى تحقيق أى من األهــداف 
الــتــى تشكلت مــن أجــلــهــا، فــى الــتــاســع عشر 
مــن سبتمبر 2015، إلــى أنــه فــى نفس اليوم 
الــذى تشكلت فيه الحكومة، اجتمع الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بأعضاء حكومة شريف 
إســمــاعــيــل، عقب أداء اليمين الــدســتــوريــة. 
وخــال االجتماع شــدد الرئيس على أهمية 
تنفيذ كل التكليفات الواردة فى خطاب تكليفه 
للحكومة الجديدة، والــذى ارتكز على ثمانية 

محاور هى: 
أوال: استكمال البنية الديمقراطية.

ثــانــيــا: تحسين مــســتــوى معيشة الشعب 
المصرى وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر 

رخاء.
ثالثا: العدالة االجتماعية ومراعاة حقوق 

الفئات األكثر فقرا والمهمشة.
رابــعــا: االرتــقــاء بمؤشرات حياة المواطن 

المصرى وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية.
خامسا: استكمال البنية لقواعد البيانات 

القومية.
ســادســا: إعــادة هيكلة الحكومة المصرية 
لرفع الكفاءة ومستوى األداء وتحقيق المزيد 

من آليات الشفافية والنزاهة.
ــن الــقــومــى  ــ ــى األمـ ســابــعــا: الــحــفــاظ عــل

المصرى.
ثامنا: االضــطــاع بــدور مصرى رائــد على 
الصعيدين العربى واألفــريــقــى وتعزيز هذا 

الدور على الصعيد الدولى.
وبعد أن استعرضنا المحاور التى تضمنها 
خطاب هذه الحكومة نتوقف أمام البنود )2، 
3 و4( نسأل الرئيس السيسى نفسه باعتباره 
صــاحــب قـــرار تشكيلها حيث لــم يكن هناك 
مجلس للنواب فى هذا الوقت لكى يشارك فى 
عملية االختيار وفقا لما نص عليه الدستور 

المصرى الصادر فى 2014:
مـــاذا حققت هــذه الحكومة مــن المحاور 
التى تضمنها خطاب تكليفها؟ وهل أنت راض 
عن أدائها؟ وماذا فعلت لكى تنفذ تكليفك لها 
بتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى 
وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر رخاء؟ فهل 
أصبحت حياة المواطن أكثر رخــاء ياسيادة 
الرئيس؟ وهــل يتم خداعك بتقارير مغلوطة 
تزعم أنــه حــدث تحسن فــى مستوى معيشة 
المواطن؟ وهل تم تحقيق العدالة االجتماعية 
ومراعاة حقوق الفئات األكثر فقرا والمهمشة؟ 
وإلـــى متى سيظل الــمــواطــن الغلبان يتحمل 
ويــدفــع فواتير فشل الحكومات المتعاقبة؟ 
وبالله عليك ياسيادة الرئيس: هــل تــرى أن 
اخــتــيــارك لــشــريــف اســمــاعــيــل كـــان اخــتــيــاراً 
موفقًا لرئاسة الحكومة فــى هــذا التوقيت 
ــذى تمر بــه مصر؟ ومتى ستقوم  العصيب ال
بتغيير تلك الحكومة ويــتــم تشكيل حكومة 
جديدة تكون قــادرة على مواجهة المشكات 
بأفكار خارج الصندوق وليس زيادة الضرائب 
والرسوم واألسعار والخدمات واإلتــاوات على 

المواطنين؟
 واســمــح لــى يــاســيــادة الرئيس أن أهديك 
بعض الحقائق المفزعة الــتــى أعلنها منذ 
أسابيع قليلة الــلــواء أبــو بكر الجندي رئيس 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء، 
ومنها ارتــفــاع مــعــدالت الفقر فــي مصر من 
26.3% عام »2012 2013« إلى 27.8% من 
السكان المصريين، وهم الذين ال يستطيعون 
الــوفــاء باحتياجاتهم األســاســيــة مــن الــغــذاء 
وغــيــره، كما كشف أن 57% مــن ســكــان ريف 
الــوجــه القبلى فــقــراء، مقابل 19.7% بريف 

الوجه البحرى.
من ناحية أخرى كشفت التقارير الرسمية 
أن الفقر ما زال يتركز بشدة فى صعيد مصر 
إذ تقع 762 من بين القرى األلف األشد فقراً 
فى المنيا وأسيوط وسوهاج وهى قرى يعانى 
أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد 
خريطة الفقر في مصر تعقيداً بوجود نحو 
63 في المائة من الفقراء خــارج حــدود هذه 
القرى فى أسيوط بوصفها أفقر محافظات 
مصر حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من 
عــدد السكان منهم 24.8% ال يــجــدون قوت 
يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز 
الثانى حيث تبلغ عــدد الفقراء بها %53.2 
منهم 20.2% ال يــجــدون قــوت يومهم وتأتى 
محافظة ســوهــاج فــى المركز الثالث بنسبة 
45.5%، منهم 17.2% ال يجدون قوت يومهم 
فــي حين تحتل الفيوم المركز الــرابــع حيث 
يبلغ عدد الفقراء بها 35.4% بينهم 10.9% ال 
يجدون قوت يومهم تليها محافظة قنا %33.3 
من بينهم 12.9% ال يجدون قوت يومهم فيما 
تحتل محافظة الجيزة المركز األخير بائحة 
المحافظات الفقيرة بالوجه القبلى بنسبة 
18.9% مــن سكانها 4.4% منهم ال يجدون 

قوت يومهم.في المقابل
ــول  ــة حــ ــ ــاصـ ــ واوضـــــــحـــــــت دراســـــــــــة خـ
»خــريــطــة الفقر فــى مــصــر« أن 13.1% من 
ــوجــه الــبــحــرى يعانون  ســكــان مــحــافــظــات ال
مــن الفقر فيما تعد محافظة المنوفية من 
أكثر محافظات الوجه البحري فقًرا بنسبة 

21.7% بينهم 3.7% ال يجدون قــوت يومهم 
تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 
17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 
ــة 11.3% والــبــحــيــرة  ــدري 12.1% واإلســكــن
بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 
8.8% واإلسماعيلية 7.9% وأشــارت إلى أن 
الوجه البحرى فى مصر يعد أفضل حًظا من 
الوجه القبلى حيث توجد به أغنى محافظات 

الجمهورية وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.
 وكشفت الدراسات أن هناك 8% من سكان 
مصر ال يحصلون على خدمات صحية، %21 
من السكان ال يحصلون على مياه نقية، و%12 
من المباني با كهرباء و15% با صرف صحي 

من أن نوع.
ــة لــلــمــركــز الــديــمــوجــرافــي  ــ وتــشــيــر دراسـ
بالقاهرة إلــى وجــود 1034 منطقة عشوائية 
على مستوى الجمهورية، منها 953 منطقة 
مطلوب تطويرها و81 مطلوب إزالتها فــوًرا 

الستحالة تطويرها. 
ويقدر عــدد من يسكنون هــذه العشوائيات 
ــف نسمة %43  بــحــوالــي 12 مليونا و600 أل
مــن هــذه المناطق العشوائية مــحــرومــة من 
الطرق الرئيسية، و48% محرومة من الصرف 

الصحي و50% محرومة من المياه النظيفة. 

ويمثل اإلسكان العشوائي 50% من مجموع 
ما أنشئ من وحدات سكانية عام 80 ثم زادت 
إلى 80% من الوحدات السكانية التى تقام كل 
عام وتمثل الوحدات السكانية العشوائية %60 
من الوحدات التي أقيمت خال الثاثين عاًما 

األخيرة، وبينما يوجد في مصر نحو نصف 
مليون وحــدة سكنية في غير البيوت 

والعمارات والفيات )أى أكشاك 
وعشش وخيام وأشــكــال أخرى 

غير نظامية(، كما يوجد نحو 
مــلــيــون شــقــة خــالــيــة وهـــو ما 
يمثل 10.6 من المباني في 

مصر.
هــذا هــو الــواقــع الفعلى 
الـــــذى تــعــيــشــه الــغــالــبــيــة 
العظمى من المصريين 

حالياً؟ 
ــدو أن ظـــاهـــرة  ــ ــب ــ وي
ــر  ــ ــاري ــ ــق ــ ــت ــ تــــقــــديــــم ال
ــاع  ــصــن ــة ل ــ ــروب ــضــ ــمــ ــ ال
ــزال مستمرة  الــقــرار ال ت
فى مصر؟ ألنــه اذا كان 
رئيس الجمهورية يعلم 
بــهــذا الــواقــع األلــيــم ولم 

يتحرك لتعديله فتلك مصيبة واذا كان ال يعلم 
ذلك فهنا تكون المصيبة أشد وأخطر.

ــام بــعــض الــتــصــريــحــات  ــ ــا أتـــوقـــف أم وهــن
المستفزة التى يطلقها كبار المسئولين فى 
الدولة ويؤكدون فيها بشكل يكاد شبه يومى 
أنهم يستهدفون من اإلجـــراءات التى قاموا 
بــاتــخــاذهــا مــؤخــراً دعـــم وحــمــايــة مــحــدودى 

الدخل.
 ورداً على هــؤالء أقـــول: إنكم كــاذبــون وال 
تقولون الصدق ألنــه فى عهد هــذه الحكومة 
تحولت الغالبية العظمى من الفئات التى كانت 
تنتمى لطبقة محدودى الدخل إلى معدومى 

الدخل.
ويــؤســفــنــى الــقــول أن ســيــاســات الحكومة 
وفشلها المستمر وترويجها ألكــاذيــب حول 
إنــجــازات ال تمت للواقع بصلة، عــاوة على 
الغباء السياسى فى اختيار التوقيتات الخاطئة 
لــلــقــرارات الخاطئة أيــضــًا، ولعل أكبر دليل 
على ذلــك الــقــرارات المثيرة للدهشة بزيادة 
ــب الــغــاز  ــي ــاب ــوالر وأن ــسـ أســعــار الــبــنــزيــن والـ
وغيرها، أدت إلــى زيـــادة اإلحتقان الشعبى 
ضد النظام والحكومة، خاصة أن الجميع يعلم 
أن القرارات جــاءت تنفيذاً ألوامــر وتعليمات 
البنك الدولى مقابل الموافقة على قرض الـ 
12 مليار دوالر، والغريب أن تلك الــقــرارات 
صــدرت قبل اسبوع واحــد من الموعد الذى 
حددته بعض الجماعات والحركات السياسية 
للنزول للشوارع ضد السياسات الحكومية 

الفاشلة وتنظيم ما يسمى بـ “ثورة الغابة”.
وفى رأيى الخاص أن هذا الغباء الحكومى 
غير المسبوق يقدم خدمات جليلة لجماعة 
اإلخــوان اإلرهابية أكثر مما تحصل عليه من 
التنظيم الدولى وتركيا وقطر، ألنها تعيد لهذه 
الجماعة الحياة والعودة مرة أخــرى للتواجد 
فى األوســاط الشعبية من خال المساعدات 
المادية والعينية التى يقدمونها للغابة فى 
هــذه المناطق ويتركونهم فريسة مــرة أخرى 
ألفــكــارهــم المتطرفة الــتــى تــزيــد االحتقان 

الشعبى ضد الحكومة والنظام. 
ــو أن تلتفت كــل األجــهــزة الرسمية  وأرجــ
واألمــنــيــة لــهــذه القضية جــيــدا وقــبــل فــوات 

األوان.
ياسيادة الرئيس: الواقع يؤكد أن الحكومة 
ــذى تشكلت  ــهــدف الـ تــحــولــت مــن تحقيق ال
من أجله وهــو )دعــم( المواطن إلــى )دعــك( 
هــذا المواطن المطحون الــذى أصبح يعانى 
األمــريــن خــال الفترة الماضية إلحساسه 
بأنه أصبح غريبا فى وطنه بعدما أصبح غير 
قادر على الوفاء حتى بنصف احتياجات بيته 
وأسرته، ويمكنك ياسيادة الرئيس أن تتأكد 
مــن صــدق مــا أقـــول بكافة الــطــرق الوسائل 
ووقــتــهــا ســتــعــرف انــنــا ال نــقــول إال الــصــدق 
وال نستهدف ســوى تحقيق الــصــالــح العام 

والحفاظ على كيان واستقرار الدولة.
وأطالبك يارئيس الجمهورية بــأال تستمع 
لمن يخدعونك بالقول إن شعبيتك لم تتأثر 
ــم اتــخــاذهــا  بـــاإلجـــراءات التعسفية الــتــى ت
مــؤخــرا، وأن الشعب ســوف يتحمل ويصبر 

ألجل غير مسمى. 
ألن الــواقــع يؤكد أن الغالبية العظمى من 
الشعب فاض بها الكيل من استمرار الفشل 
الحكومى وزيادة اسعار كل السلع والخدمات 
ــواق وتــدنــى بل  وانــعــدام الــرقــابــة على األســ
ــادة معدالت  وانــهــيــار مستوى الــخــدمــات وزيـ

الفساد عن العهود السابقة.
ــفــســاد أقـــول  وبــمــنــاســبــة الــحــديــث عـــن ال
للرئيس وكـــل األجــهــزة العليا فــى الــدولــة: 
افتحوا كل ملفات الفساد وال تخشوا أحدا 
اذا أردتــم حقًا إقامة دولة قائمة على العدل 
ــاع التى نعيشها اآلن  والــمــســاواة ألن األوضـ
سببها الرئيسى »طرمخة«  وعجز األنظمة 
والــحــكــومــات الــســابــقــة عــن مــواجــهــة مافيا 
الفساد التى يؤسفنى القول إنها حتى اآلن 
التزال أقوى من الدولة وصاحبة الكلمة العليا 

فى مصر.
يـــاســـادة.. إن مــواجــهــة الــفــســاد الــمــالــى ال 
تقل أهمية وخــطــورة عــن مكافحة اإلرهـــاب، 
فكاهما وجهان لعملة واحـــدة، ألننا عندما 
نوقف نزيف المال العام ســوف تتوافر لدى 
ــل مــئــات الــمــلــيــارات من  الــدولــة الــعــشــرات ب
ــاً فــى كل  ــوي الــجــنــيــهــات ســن
الــقــطــاعــات، ولـــو حــدث 
ذلــك وتــم إدخـــال هذه 
ــارات لــمــوازنــة  ــي ــل ــم ال
الـــدولـــة فـــســـوف يتم 
استخدامها فى اقامة 
ــات جـــديـــدة  ــروعــ ــشــ ــ م
ــاحــة مــئــات اآلالف  وات
مـــــن فـــــــرص الـــعـــمـــل 
لشبابنا العاطل والــذى 
تحاصره كوابيس الفقر 
وأالعـــيـــب الــجــمــاعــات 
المتطرفة الستقطابه 
ــل لــصــالــحــهــا  ــ ــم ــ ــع ــ وال
وصــالــح جهات أخــرى 

معادية لمصر.

صدق أوال تصدق: خطاب تكليف الرئيس للحكومة يتضمن حتسني مستوى معيشة الشعب ومراعاة حقوق الفئات األكثر فقًرا االرتقاء مبؤشرات حياة املواطن

زيادة أسعار البنزين 
والسوالر وأنابيب الغاز أدت 
إلى زيادة االحتقان الشعبى 

ضد النظام واحلكومة

حكومة )دعك( املصريني

ماذا حققت هذه احلكومة من املحاور التى تضمنها خطاب تكليفها؟  1
2

4
3

5

إلى متى سيظل املواطن الغلبان يتحمل ويدفع فواتير فشل احلكومات املتعاقبة؟

متى ستقوم بتغيير تلك احلكومة ويتم تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة املشكالت بأفكار خارج الصندوق؟ 

ماذا فعلت لكى تنفذ تكليفك لها بتحسني مستوى معيشة الشعب املصرى وتلبية طموحاته؟

هل ترى أن اختيارك لشريف إسماعيل كان اختيارًا موفقًا لرئاسة احلكومة؟ 

تساؤالت للرئيس:

¿ ارتفاع معدالت 
الفقر إلى %27.8 

من املواطنني

¿ 8 % من سكان مصر ال 
يحصلون على خدمات 

صحية و21% من السكان 
ال يحصلون على مياه نقية

¿ 1034 منطقة 
عشوائية على 

مستوى اجلمهورية

¿ 57% من سكان ريف الوجه 
القبلى فقراء مقابل %19.7 

بريف الوجه البحرى

¿ 12% من املبانى بال 
كهرباء و15% بال صرف 

صحى من أى نوع.

باألرقام الرسمية: 

الغباء احلكومى غير املسبوق  يقدم 
خدمات جليلة جلماعة اإلخوان 

اإلرهابية أكثر مما حتصل عليه من 
التنظيم الدولى وتركيا وقطر
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 اللعب على وتر 
إثارة األزمات بني 

مصر وبعض الدول 
سيقود احلكومة 

املصرية إلى عزلة 
دولية ومشاكل 

سياسية واقتصادية

 اجلماعة تشكل 
مجموعات 

إرهابية جديدة 
تقوم  بتدريبها 

وإعدادها لتنفيذ 
عمليات اغتياالت 
وتفجيرات خالل 

الفترة القادمة

تفاصيل مخطط اإلخوان لنشر الفوضى حتت ستار » ثورة الغالبة«

ــوان المسلمين منذ  ــت جــمــاعــة اإلخــ دأبـ
ــمــصــرى لــهــا فـــى يــولــيــو  رفــــض الــشــعــب ال
2013، وخــروجــه  فــى احتجاجات شعبية 
حاشدة على حكمها الذى استمر عاما، على 
بــث الــدســائــس وتدبير الــمــؤامــرات وتنفيذ 
العمليات اإلرهابية والتفجيرات الدموية 
وإشعال النيران بغية نشر الفوضى وعدم 
االســتــقــرار واالنــتــقــام مــن الشعب والــقــوات 
ــت وقــفــة  ــف ــى وق ــت الــمــســلــحــة الــمــصــريــة ال
وطنية أنــقــذت الــبــاد مــن خــراب اإلخـــوان، 
ومازالت هجمات اإلخوان المسلمين وباقى 
الجماعات المتطرفة، تتصاعد انتقاما من 
الدولة المصرية وقواتها المسلحة، إال أن 
عملية اغتيال العميد أركـــان حــرب »عــادل 
رجائى« تعتبر نقلة نوعية فى استراتيجية 
اإلخوان اإلرهابية ضد رجال وقادة وطنيين.

ــوان المسلمين فى  ونــجــاح جماعة اإلخــ
تنفيذ هذه العملية اإلرهابية التى استهدفت 
إحدى قيادات الجيش تشير إلى توجه آخر 
تتحرك فيه هذه الجماعة بهدف التصعيد 
ورفــع مستوى اإلرهـــاب بطريقة إنطوائية 
تثير الشبهات وتخلط األوراق وال تترك 
دليا ثابتا على تورط الجماعة أمام الشعب 
المصرى على األقــل، وهذه فيها إشــارة إلى 
ــار  تخطيط وتــدريــب تــم منذ زمــن فــى األوك
اإلخوانية، وتــدل على وجــود تنسيق واتفاق 
ــاقــى الــجــمــاعــات  ــوان وب ــ بــيــن جــمــاعــة اإلخـ
المتطرفة خاصة المنتشرة فى سيناء. هذه 
بعض الحقائق  التى  كشفتها دراســة مهمة 
أصدرها مركز المزماة للدراسات والبحوث  
ــاب  بــعــنــوان »تــحــول استراتيجى فــى اإلرهـ

اإلخوانى«.
ــوان رأت  ــدت  جــمــاعــة اإلخــ الـــدراســـة أكـ
أن تنفيذ كــذا عملية ستفاجئ السلطات 
المصرية وتخلط أوراق تحقيقها، وترعب 
الــشــعــب الــمــصــرى فــى نــقــل الــمــعــركــة من 
سيناء إلى القاهرة، وتريد أن تنفذ أنشطتها 
اإلرهــابــيــة بــأيــادى جماعات لها مسميات 
أخـــرى لــدى األمـــن الــمــصــرى، حتى تخلط 
األوراق وتبعد الشبهات عنها، إال أن واقع 
ــوان  ــورط جــمــاعــة اإلخــ ــ الــحــال دل عــلــى ت
وبالتنسيق مع جماعة جديدة تسمى نفسها 
»لـــواء الــثــورة« فــى هــذه العملية اإلرهابية، 
وسترفع جماعة اإلخــوان من مستوى عملها 
فـــى صــنــاعــة مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة تحت 

مسميات متنوعة وتقوم بتدريبها وإعدادها 
لتنفيذ عمليات اغتياالت وتفجيرات داخل 
الــمــدن المصرية الرئيسية كمنهج جديد 

بدأت مامحه تلوح فى األفق.
ــة  أن ثــاثــة  ــي ــن ــر األم ــقــاري ــت وكــشــفــت ال
إرهابيين أقــامــوا فــى شقة مستأجرة على 
أطــراف مدينة العبور قبل تنفيذ جريمتهم 
ــام، قــامــوا خالها بــرصــد ومتابعة  بــعــدة أيـ
منزل العميد المستهدف وأوقــات تحركاته، 
ثم قاموا باغتياله أثناء مغادرته منزله فى 
مدينة العبور متوجها إلى عمله بـ«الخطيرة«، 
وعلى الفور بــدأت األجهزة  األمنية البحث 
عن المتهمين، وأعلنت عن مقتل 28 إرهابيا 

وضبط 54 مشتبها بــه، خــال حملة أمنية 
لقوات الجيش بمحافظة شمال سيناء.

ردة الفعل على العمل اإلجرامى هذا جاءت 
قوية ومــوحــدة مــن قبل الحكومة والشعب 
المصرى الــذى أكــد على ضــرورة محاسبة 
المجرمين والتصدى لــإرهــاب والتطرف، 
ــن العابدين  وطــالــبــت الصحفية سامية زي
زوجة العميد الشهيد  »عــادل رجائى« قائد 
الفرقة التاسعة الــمــدرعــة مجلس النواب 
ــة وتعديل  ــدار تشريعات رادعـ بسرعة إصـ
قوانين اإلرهــاب للبت فى القضايا المعلقة، 
وقالت: أطالب نــواب البرلمان أن يصدروا 
تشريعات وقوانين رادعـــة لــإرهــاب وعــدم 

التخاذل فى إنجاز تلك القوانين، وأكدت أن 
تنظيم اإلخوان اإلرهابى لن يكسر مصر.

ــة الـــمـــوجـــود لــدى  ــراهــي ــك إن خــطــاب ال
ــوان، هــو جـــزء مــن اإلرهــــاب الفكرى  ــ اإلخـ
ــذى أســســت عــلــيــه الــجــمــاعــة أنشطتها  ــ ال
ــذه صفة جميع  اإلرهــابــيــة الــمــتــزايــدة، وهـ
التنظيمات المغلقة، إذ ال بــد أن توصم 
المجتمع الذى تعيش فيه وتتهم الحكومات 
واألنظمة والجيوش بأنها تحاربها وتعاديها 
وتضطهدها لتظهر نفسها فى حيز المظلوم 
الــبــرىء مــا يمكنها مــن اصطياد العناصر 

المخدوعين بأفكارها المضللة.
 وقد شنت جماعة اإلخــوان بعد سقوطها 

ــوات  ــقـ ــد الـ ــة ضــ ــرسـ ــة شـ ــيـ ــة إعـــامـ ــل حــم
المسلحة المصرية، وبدأت منذ عزل محمد 
مــرســى بالتحريض على األجــهــزة األمنية 
والمؤسسات العسكرية والدعوة إلى التمرد 
عليها وإضــعــافــهــا انتقاما مــن وقــوفــهــا مع 
الشعب المصرى ضد جماعة اإلخــوان، لذا 
فــإن اغتيال القائد العسكرى رجــائــى جاء 
بتحريض وتخطيط وتنفيذ إخــوانــى وإن 
أعلنت جــهــات أخـــرى مسئوليتها عــن هذه 
العملية، ألن حتى اإلعــان هــذا تم بتدبير 

إخوانى.
تزايد النشاط اإلرهابى هذه األيام له داللة 
تتعلق بالفوضى التى ينوى عليها اإلخــوان 
وأعلنوا عنها صراحة فى تحريض الشعب 
المصرى على الــخــروج والتظاهر فــى يوم 
11-11 القادم تحت مسمى »ثــورة الغابة« 
اخــتــارتــه الجماعة بريئا كمحاولة لخداع 
المواطن العادى الذى يشعر بتردى األوضاع 
فى باده، إال أن األجهزة األمنية والعسكرية 
والــتــيــارات الشعبية تــعــى هـــذا المخطط 
اإلخـــوانـــى الــتــخــريــبــي، ولـــن تسمح ألمــثــال 
هؤالء  بتخريب الباد مرة أخرى، وجاء هذا 
التأكيد على لسان اللواء مجدى عبدالغفار، 
وزيــر الداخلية، الــذى قــال إن أجهزة األمن 
لن تسمح تحت أى ظرف بأى محاولة لتكرار 

مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب.
وتعانى جماعة اإلخـــوان حاليا من حالة 
من عدم التوازن واالتزان، وأصبحت تمر فى 
أضعف حاالتها، واالنشقاقات واالنقسامات 
الداخلية تضربها وتعصف بها، والخافات 
بين أعضائها على أشدها، وأصبح سلوكها 
اآلن تماما كسلوك الطير الــمــذبــوح للتو، 

تتراشق أعضاؤه بعضها ببعض يمنة ويسرة.
وتــخــبــط الــجــمــاعــة وضعفها وانــهــيــارهــا 
جعلها تــخــرج عــن إرادتــهــا وإدراكـــهـــا فيما 
تمارسه من سلوك إرهابى فى حق شعوب 
المنطقة، ومازال قادة هذا التنظيم يجهلون 
سبب سقوط تنظيمهم حتى اآلن، وهو تورط 
هــذا التنظيم فــى العنف وارتــكــابــه أعماال 
إرهابية ضد الشعب بأيدى عناصره، وظل 
سببا فــى تأخر التنمية طــوال السنة التى 
حــكــم بــهــا مــصــر، وزاد مــن نسبة البطالة 
والتضخم والعديد من المشاكل االقتصادية 
واالجتماعية، ما جعل الشعب المصرى يصر 

على إسقاطه خوفا على الباد من الغرق.

عملية اغتيال العميد أركان حرب »عادل رجائى« تعتبر نقلة نوعية فى استراتيجية اإلخوان اإلرهابية

خفايا العالقة بني جماعة اإلخوان 
واجلماعات املتطرفة املنتشرة فى سيناء

خطة للتصعيد ورفع مستوى اإلرهاب بطريقة إنطوائية تثير الشبهات وتخلط األوراق وال تترك دليال ثابتا على تورط اجلماعة أمام الشعب املصرى

خطة جماعة اإلخوان لتخريب عالقة مصر بعدد من الدول العربية واألجنبية
ــخــدم جــمــاعــة اإلخـــــوان  ــســت ــر مـــا ت ــي ــث ك
ــة  أســلــحــة جــرثــومــيــة فــى سلوكها  ــي اإلرهــاب
وأنشطتها المثيرة للجدل والــتــى أصبحت 
مكشوفة لدى الحكومات والشعوب معا، فمن 
نشر اإلشــاعــات إلــى تنفيذ أعــمــال إرهابية 
إلــى محاولة الوقيعة وإيجاد الخافات بين 
مصر وعـــدة دول أخـــرى، جميعها أصبحت 
أدوات وأساليب تستخدمها جماعة اإلخوان 
كأسلحة تدافع بها عن مشروعها المدمر فى 
المنطقة، وأصبح ال مانع لدى جماعة اإلخوان 
المكشوفة من استخدام أى طريقة أو أسلوب 
ــمــدوى الــذى  إلنــقــاذ ذاتــهــا بــعــد الــســقــوط ال
شهدته فــى كثير مــن الـــدول العربية خاصة 

مصر.
الوقيعة بين مصر ودول عربية وأجنبية 
أخـــرى، بــهــدف جــرهــا إلــى أزمـــات خارجية 
تلقى بظالها السلبية على الداخل، أصبحت 
ساح اإلخوان هذه األيام للنيل من الحكومة 
المصرية وعرقلة عملية التنمية وإيجاد فجوة 
فــى عاقاتها الخارجية مــع الـــدول العربية 
واألجنبية، كان آخرها ما تحاوله الجماعة من 
إشعال فتيل األزمــة بين الحكومة المصرية 
والمملكة المغربية مــن خــال مــا تـــروج له 
مــواقــع التنظيم اإللكترونية مــن استضافة 
مصر لـــ»الــبــولــيــســاريــو« رغــم نفى القاهرة 
لذلك، إال أن تنظيم اإلخــوان يحاول تأجيج 
ــرأى العام المغربى ضد الدولة المصرية  ال

بنشره شائعات تحريضية.
هذه الوقائع كشفتها دراســة مهمة صدرت 
مؤخراً بعنوان » اإلخــوان وجرثومة الوقيعة« 
والــتــى كشفت أن مــواقــع اإلخـــوان  استغلت 
احتفالية البرلمان فى شرم الشيخ لتقوم بنشر 
أخبار تزعم فيها أن البرلمان المصرى وجه 
دعــوة لحركة »البوليساريو« من أجل حضور 
االحتفالية، بهدف إثارة التوتر فى العاقات 
ــوان  ــدأت اإلخـ ــمــغــرب، وقـــد بـ بــيــن مــصــر وال
بمحاوالت الوقيعة بين البلدين عندما ادعت 

شبكة رصد اإلخوانية أن الحكومة المصرية 
استقبلت حركة البوليساريو لمحاولة استفزاز 
الدولة المغربية خــال الفترة المقبلة، كما 
ــة حــضــرت جميع  ــحــرك ــذه ال زعــمــت أن هــ

فعاليات االحتفال البرلمان المصرى فى شرم 
الشيخ، وحظيت باستقبال رسمى مــن قبل 
السلطات المصرية التى نظمت المؤتمر فى 

شرم الشيخ.

وخال عملها على نشر هذا الخبر المزيف 
ــوان  ــع نــطــاق، كــانــت جــمــاعــة اإلخـ عــلــى أوسـ
تحرض بشكل علنى على إفــســاد العاقات 
بين مصر والــمــغــرب، وهــو مــا أكـــده النائب 

طارق الخولى عضو لجنة العاقات الخارجية 
بــالــبــرلــمــان، حــيــث قـــال إن اإلخــــوان أخـــذوا 
عــلــى عــاتــقــهــم مـــحـــاوالت تــخــريــب عــاقــات 
مصر مع الــدول الخارجية، منذ عزل محمد 
مرسى، وتستغل أى خبر أو حــدث لمحاولة 
تشويه ونشر مزاعم إلفساد عاقة القاهرة 

بشركائها الدوليين.
وقــد عملت سابقا جماعة اإلخـــوان على 
تخريب عاقة مصر بعدد من الدول العربية 
واألجنبية، واآلن تنقل هــذه المحاولة إلى 
ــود حركة  الــمــغــرب باقتناصها فــرصــة وجـ
البوليساريو المغربية فى االحتفاالت رغم 
التأكيد على عــدم دعوتها من قبل الجانب 
ــهــا جـــاءت لــحــضــور اجتماع  الــمــصــرى، وأن
البرلمان األفريقى فقط ولم يتم رفع علمها، 
حيث نفى البرلمان المصرى توجيه أى دعوة 
لحركة البوليساريو، وأوضـــح أن البرلمان 
األفريقى هــو الجهة المسئولة عــن توجيه 

الدعوات، ومصر هى فقط بلد الضيافة.
ــذه  ــ ــت الـــــــــدراســـــــــة أن  هـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
المحاوالت  تأتى أيضا فى وقت تعمل فيه 
ــاء  الــجــمــاعــة عــلــى تــأجــيــج الــخــافــات وإذكـ
التوترات بين السعودية ومصر الشقيقتين، 
ــك على خلفية تصويت مصر لصالح  وذلـ
ــقــرار الــروســى بــشــأن ســوريــا فــى مجلس  ال
األمن، وتريد من ذلك التأثير على االقتصاد 
المحلى والمستثمرين وإيهامهم بقرب حدوث 
ركود اقتصادى بسبب وقف الدعم الخليجى 

لمصر.
وتعتقد جماعة اإلخـــوان أن اللعب على 
ــات بين مصر وبعض الــدول  ــارة األزم وتــر إث
سيقود الحكومة المصرية إلى عزلة دولية 
ومشاكل سياسية واقــتــصــاديــة، مــا سيدفع 
المواطن للنزول إلى الشارع واالنضمام إلى 
الجماعة فى محاولة زعزعة أمن واستقرار 
الباد الذى سيكون مرتعا إلرهــاب اإلخوان 
ومحاولة السيطرة على األمــور مجددا، إال 
أن هذا لن يحدث أبدا القتاع ثقة المواطن 
ــن ينساق  الــمــصــرى بــهــذه الــجــمــاعــة فــهــو ل

وراءهم مرة أخرى مهما حدث.

إلى جانب نشر الشائعات وتنفيذ أعمال إرهابية 

إشعال فتيل األزمة بني احلكومة املصرية واململكة املغربية من خالل ما تروج له مواقع التنظيم اإللكترونية من استضافة مصر لـ»البوليساريو« 

 محاوالت 
مستميتة 
لتأجيج 

اخلالفات وإذكاء 
التوترات بني 

السعودية ومصر

إقناع 
املواطنني  للنزول إلى 
الشارع واالنضمام إلى 
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أمن واستقرار 
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السيسى سلمان

التأثير على 
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واملستثمرين وإيهامهم 
بقرب حدوث ركود 

اقتصادى بسبب وقف 
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أســــــــبــــــــوع عــــصــــيــــب جــــــــــدا مــــــــر عـــــلـــــى رئـــــاســـــة 
الجمهورية.. بداية من ترتيبات اللجنة المشرفة 
على اإلفــراج عن الشباب والحاصلين على العفو 
ــاســـى طــبــقــا لــتــوصــيــات الــمــؤتــمــر الــوطــنــى  ــرئـ الـ
األول للشباب.. حتى اإلجــــراءات الــتــى اتخذتها 
ــم.. مــــــــرورا بــتــعــويــم  ــ ــدعــ ــ ــة بـــتـــرشـــيـــد الــ ــكـــومـ الـــحـ

الجنيه!!
كل هذه اإلجــراءات كانت محط أنظار واهتمام 

مؤسسة الرئاسة طوال األسبوع الماضى
..وإلى التفاصيل:

عــاد الرئيس عبدالفتاح السيسى مــن شرم 
ــعــد مــشــاركــتــه فـــى جــمــيــع فــعــالــيــات  الــشــيــخ ب
المؤتمر الوطنى األول للشباب وحــضــوره كل 
ــادل اآلراء واســتــمــع للمعارضين  ــب الــنــدوات وت
ــورا.. اطــلــع عــلــى تقارير  ــ قــبــل الــمــؤيــديــن.. وفـ
أمنية وسيادية أكــدت أن المؤتمر أتــى ثماره.. 
وأزال  االحتقان بين صفوف الــشــبــاب.. ونــزع 
ــة بــيــن مــؤســســة الــرئــاســة  ــ الــرئــيــس فتيل األزم
والشباب.. وأعاد الرئيس معارضيه مرة أخرى 
تحت ظله.. وأشــاد بالمؤتمر الجميع حتى من 
رفضوا الحضور للمؤتمر بدأوا فى تجهيز قوائم 
سيتم تقديمها للجنة المشرفة على إعداد قوائم 
اإلفــراج عن الشباب.. وسائل اإلعــام العالمية 
أبرزت ايجابيات المؤتمر فى صدر صفحاتها.. 
إال وسائل إعــام الجماعة االرهابية فى تركيا 

ولندن وقطر!
ــم طــلــب الــرئــيــس الــســيــســى تــقــاريــر تتعلق  ث
بــالــمــوقــف الــحــالــى للجنيه الــمــصــرى بــعــد أن 
أصبحت الفجوة بين سعر الــدوالر فى البنوك 
والسوق السوداء تقريبا للضعف.. الرئيس تلقى 
تقارير تؤكد أن هذا الوضع كارثى على الباد 
ــال األعــمــال  ــؤثــر سلبا عــلــى االقــتــصــاد ورجــ وي
والمصدرين وأصــبــح رجــال األعــمــال يعانون.. 
وذكر التقرير أن هناك عددا من رجال األعمال 
العرب خاصة من اإلمــارات والسعودية والكويت 
والبحرين واألردن.. يشتكون من تعرضهم للظلم 
جراء دخول أموالهم الدوالرية إلى مصر بسعر 
الــدوالر 8.88 جنيه والستكمال أعمالهم فإنهم 
يجلبون الدوالر من السوق السوداء بـ18.5 جنيه 
وهذا فى حد ذاته خراب وظلم كبير لهم إضافة 
إلى أن هذه الفروق تعرضهم للخسائر الفادحة 
وهذا ال يحدث فى أى دولــة.. والبد من التدخل 

الــفــورى إلنــقــاذ االستثمار فــى مــصــر.. وسمعة 
مصر أمام الدول العربية.

على الفور طلب الرئيس السيسى عقد اجتماع 
عاجل للمجلس األعلى لاستثمار والــذى يضم 
عــددا من الجهات الحكومية باإلضافة لمدير 
ــة..  المخابرات العامة ورئيس الرقابة اإلداريـ
وأصــدروا عــددا من الــقــرارات المصيرية وغير 
المسبوقة على المستوى االقتصادى والخاصة 
بالمشروعات االستثمارية الزراعية والصناعية 
المشروعات الصغيرة.. وتم التركيز على منطقة 
الصعيد.. وتقرر اعفاء المصانع من الضرائب 
فى الصعيد لمدة 5 ســنــوات.. وأيضا التركيز 

عــلــى اعــطــاء تــراخــيــص لــمــدة ســنــة للمصانع 
المتوقفة ألى سبب حتى تعمل وتعيد استكمال 
ــراءات التراخيص مــرة أخـــرى.. ثم جــاء يوم  إجـ
الخميس الماضى.. وقــد تم التركيز فيه على 
التخلص من بعض األعباء التى تعيق االستثمار 
وتم صدور قرار تعويم الجنيه وإصدار عدد من 

القرارات الخاصة بترشيد الدعم.
كانت رئاسة الجمهورية فى حالة استعداد تام 
الستقبال المستجدات والتعرف على ردود الفعل 
منذ الساعات األولــى.. كانت االستعدادات على 
قدم وســاق وكانت الرئاسة تتلقى تقارير دورية 
ساعة بساعة وطوال اليوم.. وتم رصد ايجابيات 

ــال بالترحيب  ــال األعــم كــثــيــرة جـــدا بــقــيــام رجـ
الشديد بالقرارات الجديدة.. بل والترويج لها 
ــادة بالحكومة على اتــخــاذهــا الــقــرارات  واالشــ
الجريئة بالتعاون مع البنك المركزى.. بل وتلقى 
الرئاسة عدد من االتصاالت من رجال األعمال 

لاشادة بذلك!!
ثم جاء الدور على القرارات الحكومية والتى 
تتعلق بترشيد الــدعــم وتوصيله لمستحقيه.. 
والعمل على االســراع فى تلبية مطالب صندوق 
النقد الدولى والتى تتناسب مع برنامج االصاح 
االقتصادى المصرى الذى تنفذه الحكومة.. وقد 
صــدرت تعليمات عليا بضرورة التأكيد على أن 

عن طريق عناصر مدربة فى تركيا وغزة والسودان وسوريا والعراق

خطة الستهداف رجال الشرطة واجليش والقضاء خالل األيام القادمة
رصــدت مــؤشــرات أمنية إقـــدام جماعة اإلخــوان 
اإلرهابية على اإلصــرار خال األسبوع القادم على 
استهداف ضباط الشرطة والجيش ورجال القضاء 

عن طريق استهدافهم باستخدام اللجان النوعية 
المتطورة التى تضم عناصر مدربة بالخارج 

فى تركيا وغزة والسودان والعراق وسوريا 
على تنفيذ العمليات االرهابية والتفجير 

عن بعد.. وعمليات ضــرب النار.. 
والــتــعــامــل مــع الــســاح وسهولة 

التخفى من األجهزة األمنية.
ــد تـــم تــتــبــع تخطيف  ــ وق
الجماعة االرهــابــيــة لتنفيذ 

عدد من االغتياالت قبل أحداث 
11/11.. وفــيــمــا بــعــدهــا.. ألنهم 

يــدركــون أن أحــداث 11/11 لن يخرج 
أحـــد لــلــشــوارع وتـــم كشفهم أمـــام الـــرأى 

العام.. وسينفذون أعمال إرهابية وتفجيرات 
ــمــنــشــآت.. وأيــضــا تــحــاول  ــداءات عــلــى ال ــ ــت واعــ

الجماعة االرهابية تسليح أعضائها من المنتمين 
للخايا النوعية!!

اإلخــوان لشعورهم بفشلهم فى الحشد للتظاهر 

أرادوا اللجوء إلى االرهــاب.. ويقود هذه األحــداث 
الدكتور أحمد عبدالرحمن مدير المكتب اإلدارى 
لإلخوان فى بنى سويف وأحد المقربين جدا لمحمد 
بديع المرشد المحبوس ولخيرت الشاطر نائب 
المرشد المحبوس.. والهارب اآلن فى تركيا.. 
والمدعوم من الدكتور يوسف القرضاوى 
لقيادة صفوف شباب اإلخــوان الذين 
يــقــومــون بعمليات عــنــف وتفجير 

واغتياالت وارهاب!!
ــد  ــ ــمـ ــ الــــــــدكــــــــتــــــــور أحـ
عبدالرحمن يقود العمليات 
النوعية المتقدمة التى يقوم 
ــوان فــى مــصــر.. بدعم  بها اإلخــ
كامل مــن التنظيم الــدولــى لإلخوان 
خاصة كل من إبراهيم منير ونهاد عوض 
ــــس الــتــكــريــتــى »عــراقــى«  »فــلــســطــيــنــى« وأن

وشكيب بن مخلوف »مغربى«.
ويقوم التنظيم الدولى لإلخوان بإمداد الدكتور 
أحــمــد عــبــدالــرحــمــن بــاحــتــيــاجــاتــه مـــن األمــــوال 
ــن يــنــفــذون  ــذي ــهــا لــأعــضــاء ال ــــدوالر.. إلرســال ــال ــ ب

العمليات االرهابية فى مصر!!

تعليمات عليا بنقل االستثمارات 
السعودية فى مصر إلى تركيا

ــيــق الــصــلــة بالغرفة  ــد مــصــدر وث أكـ
التجارية السعودية بأن هناك تعليمات 
مــشــددة قــد صـــدرت لجميع األعــضــاء 
ــادة استثماراتهم مــع مصر..  بــعــدم زيـ
ورجال األعمال المصريين بل وتقليلها 
خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة.. التعليمات 

مــفــادهــا: عــدم توسيع أعمال 
أعــضــاء الــغــرفــة التجارية 
السعودية مــن تعاماتهم 
ــة  ــجــاري ــت مـــع الـــغـــرفـــة ال
الــمــصــريــة.. بــل وتقليلها 
ــى  وتــرشــيــدهــا نـــــزوال إل
وصولها للحد األدنــى من 

التعامات!!
وأضـــــــاف الـــمـــصـــدر: أن 

التعليمات الملكية صدرت 
ــت  ــ ــوق ــ ــس ال ــ ــف ــ ــى ن ــ ــ ف
الـــذى كـــان يـــزور فيه 
الرئيس التركى رجب 
طـــيـــب أردوغـــــــــان.. 

السعودية!!

كما أوضــح المصدر: أن التعليمات 
الــمــلــكــيــة صــــدرت لـــقـــيـــادات الــغــرفــة 
التجارية وطالبوا فيها بضرورة تعميمها 
على جميع األعضاء ليتم خال الفترة 
القادمة منع التعامل نهائيا مع مصر.. 
واللجوء إلــى السوق التركية بكثافة.. 

وبثقل شديدين.
ــد أيــضــا: أن هناك  الــمــصــدر أكـ
أعـــدادا كثيرة مــن رجــال األعمال 
السعوديين الذين رفضوا الخضوع 
للتعليمات العليا الـــصـــادرة من 
العائلة المالكة السعودية النهاء 
ــرون  أعــمــالــهــم فــى مــصــر.. وآخــ
حولوا استثماراتهم إلى االمارات.. 
دون الــذهــاب إلــى تركيا.. 
ورفــضــوا الــذهــاب إلى 
تــركــيــا.. منتظرين 
عــــودة الــعــاقــات 
مــــــــــــع مــــصــــر 
لــعــودتــهــم مــرة 

أخرى!

ما يتم تنفيذه فى برنامج االصــاح االقتصادى 
اآلن هو برنامج مصرى 100٪ وتم عرضه على 

صندوق النقد الدولى ووافق عليه كما هو!
ــالــى.. كــانــت التقارير  ــت ــوم ال ــي لــكــن خـــال ال
تؤكد أن هناك حالة من الغضب الشعبى لدى 
المواطنين.. وأيــضــا رصــدت عــدة تقارير عن 
وجــود حالة من الغضب المتزايد لــدى أغلبية 
نواب البرلمان بعد أن أعلن عدد منهم عن عدم 
قيام الحكومة بعرض الــقــرارات الجديدة على 
مجلس النواب.. وإحراج النواب أمام دوائرهم.. 
وقد ازداد غضب النواب بعد زيادة سعر البنزين 
80 وسعر السوالر.. وهى النوعية التى يستهلكها 

أو تتأثر بها الغالبية العظمى من الشعب.
فــى الــوقــت ذاتـــه.. كانت تقارير قــد صــدرت 
وأكدت أن هناك انزعاجا مصريا جراء عدم قيام 
»الكويت« بتقديم مليار دوالر لمصر بعد اتمام 
عــدد من االتفاقيات بين مصر والكويت والتى 
كان من المفترض حصول مصر على المليار قبل 
نهاية أكتوبر 2016.. لكن الكويت مازالت تماطل 

وتؤجل إجراءات اعطاء مصر المليار دوالر.
ظــل الرئيس السيسى يــرد على المسئولين 
ــرورة الــعــمــل مــن أجـــل خدمة  ويحثهم عــلــى ضــ
المواطنين وعــدم االضــرار بمحدودى الدخل.. 
األمـــر الـــذى جعله يــقــول: أنــا زى الــلــى ماسك 
الكهرباء.. البــد أن نراعى مــحــدودى الدخل.. 
البد من تحرك شامل لطمأنة المواطنين.. البد 
من التوعية للشعب بالمخاطر والتهديدات التى 
تحيط بمصر.. وإباغهم بالحصار االقتصادى 

المفروض على بادنا!!

الرئاسة تتلقى اتصاالت من 
رجال األعمال لتأييد تعومي 
اجلنيه لتشجيع االستثمارات

تقارير تؤكد غضب 
شعبى من رفع أسعار 
بنزين 80 والسوالر

لتهدئة الرأى العام 
ومجلس النواب

وزير الرى يقرر 
اإلطاحة باملسئولني 

عن ملف السيول
كــشــفــت مــصــادر مطلعة عن 
قـــرب اســتــبــعــاد أهـــم اثــنــيــن من 
قيادات وزارة الرى.. بعد األزمة 
األخيرة التى شهدتها ثاث من 
محافظات مصر والــتــى عانت 

من السيول وهما:
1- الــدكــتــور ســامــح صــقــر.. 
مسئول المياه الجوفية بالوزارة 
والــمــســئــول أيــضــا عــن الــســدود 
فى محافظة البحر األحمر بعد 
الفشل الذريع فى اتمام سدود 
رأس غارب.. واالكتفاء بالتقارير 
المكتبية وعرضها على الوزير 

الدكتور محمد عبدالعاطى.
2- الــدكــتــور كريمة عطية.. 
ــوزارة ومسئولة  ــ ــ وكــيــلــة أول ال
المتابعة عــن الــســيــول والمياه 
ــالـــوزارة.. المصادر  الجوفية بـ
أكــدت أن الــوزيــر سيلجأ إلقالة 
ــرأى العام  الــقــيــادات لتهدئة الـ

ومجلس النواب.

السيسى لـ»رئيس احلكومة ومحافظ البنك املركزى«: أنا زى اللى ماسك سلك الكهرباء خلوا بالكم!!
تقرير رسمى يرصد تباطؤ الكويت فى إعطاء مصر مليار دوالر!!

نرصد تفاصيله الكاملة بالوقائع والتفاصيل

البد من التحرك سريًعا لطمأنة الناس 1
2
عليكم إقناع الناس بأن هناك حصارا اقتصاديا مفروضا على بلدنا3

يجب أن تقوموا بتوعية الشعب باملخاطر والتهديدات املحيطة مبصر

السيسى للحكومة:

اخلطة 
تستهدف تنفيذ عدد من 

االغتياالت قبل وبعد 
أحداث 11/11

السيسى
إسماعيل عامر

أردوغان

القرضاوى

بديع

الشاطر

أسبوع عصيب 
داخل رئاسة 

الجمهورية



حكايات
وأسرار

مصدر بالتنظيم 
واإلدارة : ال يجوز 
للجهة احلكومية 
منع الترقية عن 

املوظف إال بحكم 
قضائى

العـدد 198

األربعاء  2016/11/9

انقطاع املوظف فترة زمنية عن العمل ال يحرمه من الترقية للوظيفة األعلى 

رئيس الشئون القانونية بجهاز اإلحصاء مشطوب من نقابة املحامني 

فى مفاجأة غير متوقعة أكــدت مصادر 
بــاجلــهــاز املــركــزى للتنظيم واإلدارة أن 
ــوظــف احلــكــومــى عــن العمل  انــقــطــاع امل
لفترة زمينة ال يحرمه من الترقية للوظيفة 
ــه لــم يــصــدر أى حكم  األعـــلـــى، طــاملــا انـ
قضائى ضده بارتكاب أى مخالفات إدارية 

أوجنائية.
مؤكدة أن االنقطاع عن العمل ال يجيز 
للجهة التى يعمل بها املوظف بعد ذلك أن 

تربط بني الترقية ومباشرة العمل فعال.
وأضافت املصادر أن اجلهة احلكومية ال 
يجوز لها أن متنع الترقية للموظفني لديها 
إال بحكم قضائى نهائى وواجــب النفاذ.
الفتة إلى أن قطاع اخلدمة املدنية أوصى 
فى تقاريره املقدمة لرئيس اجلهاز بأن 
لعامل له احلــق فى أن يزاحم زمــالءه فى 
الترقية إلــى الوظيفة األعلى ســواء كانت 
الترقية باألقددمية أو باالختيار ما دام 
قد توافرت فى حقه شرائطها، وتكاملت 

عناصرها.
وأشارت إلى أنه ضوابط الترقية تختلف 
من جهة إلى أخرى حسب ظروف ونشاط 
كل جهة بشرط أن تكون هــذه الضوابط 
تتصف بالعمومية والــتــجــريــد بحيث ال 

أحال رئيس اجلهاز املركزى للتعبئة واإلحصاء، 
ــاإلدارة القانونية، للنيابة  ــ التحقيق مــع باحث ب
اإلدارية، بعد اتهامه بتلقى أموال من زمالئه نظير 
رفع قضايا لهم، فيما فجر الباحث املتهم مفاجأة 
ــاإلدارة بارتكاب  بالتحقيقات، متهما زميال له بـ
وقائع تزوير وانتحال صفة محاٍم باجلهاز على 
خالف حقيقته، وإيهام رئيس اجلهاز بذلك، وأن 
التحقيق معه جــاء بشكوى كيدية نتيجة فضحه 

لتلك املخالفة.
وجــرى التحقيق مع الباحث نورالدين محمد 
فــاوى، على خلفية شكوى اتهمته بحصوله على 
أمــوال نظير رفــع قضايا لزمالئه تتعلق برصيد 
اإلجـــازات، وهــو ما أنكره “فـــاوى” بالتحقيقات، 

تقتصر عــلــى فــئــة أو فــئــات بــذواتــهــا من 
العاملني، وأن تكون هذه الضوابط معلومة 
ــحــددوا مــراكــزهــم  ــي ألصـــحـــاب الـــشـــأن ل
القانونية فى ضوئها، وأال تكون مخالفة 
ألى حكم من أحكام الترقية؛ حتى ال تهدر 
قواعد الترقية التى نص عليها القانون، 

متهما رؤســـاءه السابقني بتحريك شكوى كيدية 
ضــده، وأكــد كل من وجــدت أسماؤهم بالشكوى 
أنهم لم يحرروا تلك الشكوى، بحسب التحقيقات.

ــال “فـــــاوى” فـــى الــتــحــقــيــقــات إن  رئــيــس  ــ وق
اجلــهــاز، الــلــواء أبــوبــكــر اجلــنــدى، حـــرر توكيال 
رســمــيــا بــالــقــضــايــا بــرقــم 234 ب لسنة 2005 
واملحرر بتاريخ 19-12- 2005 مبكتب توثيق القبة 
العسكري، للزميل محمد عبد الغفار محمود على، 
والذى يتهمه “فاوى” بالتزوير وانتحاله صفة محاٍم 
باجلهاز لسنوات، الفتا إلى ترشح الزميل املذكور 
ملنصب مدير عام إدارة الفتوى والتشريع، وأكد أن 
املرشح املذكور نفسه اعترف أمام رئيس اجلهاز 
بأنه ليس محاميا، ورغــم ذلك ترافع فى قضايا 
باسم اجلــهــاز لسنوات تقاضى عنها امتيازات 

مالية باملخالفة.
وذكــر “فـــاوى” بالتحقيقات، أنــه طالب رؤســاء 

الدعاة واألئمة غاضبون من حملة 
»تبرع ولو بكيس سكر«

أبدى عدد كبير من أئمة األوقاف 
والــــدعــــاة  اســـتـــيـــاءهـــم الــشــديــد 
ــر  مــن الــدكــتــور مــخــتــار جمعة وزي
االوقـــاف، إلصــراره على إقحامهم 
ــل أزمــــــة الـــســـكـــر واألرز  ــى حــ ــ ف
باملحافظات، حيث أصــدر أوامــره 
ــوزارة بضرورة مشاركة  لقيادات ال
ــاف على املــنــابــر فى  ــ خطباء األوق
املــســاجــد خــاصــة الكبيرة وحثهم 
ــادرة  ــ ــب ــ ــة وم ــل ــبـــرع حلــم ــتـ عـــلـــى الـ
وزارة األوقـــــاف لــتــوفــيــر السكر 
واألرز جلــمــوع املــواطــنــني الفقراء 
واملحتاجني حتى تصل إليهم هذه 
السلع فى ظل الغالء الفاحش الذى 

ميرون به.
وأكــد الــدعــاة ان دورهــم يقتصر 
على رفــع معنويات الــنــاس فقط، 
وتذكيرهم بالسنة وحياة الصحابة 
فى الرخاء ووقــت الشدة ال أن يتم 
اقحامهم فى ازمة السبب الرئيسى 
ــتــجــار، واملــواطــنــني  فيها مــافــيــا ال

انفسهم.
وكــــان الـــدكـــتـــور مــخــتــار جمعة 
ــادرة تــبــدأ بــــ200 ألف  ــا ملــب قــد دع
ــوال  ــ كــيــلــو ســكــر، نــصــفــهــا مـــن أم

ــوزارة، والنصف اآلخــر تبرع من  الـ
ــراء هــذه  ــو هــشــيــمــة”، ومت شــ ــ “أب
املنتجات مــن الشركات الوطنية، 
وتستفيد منها 100 ألــف أســرة، 
وبــالــفــعــل مت وضـــع خــريــطــة تــوزيــع 
تشمل محافظات الوجهني القبلى 
والبحرى، وتوجيه الـ100 ألف كيلو 
التى تبرع بها رجل األعمال أحمد 
أبو هشيمة إلى محافظات صعيد 
مصر، خاصة أنــه صاحب مبادرة 

تطوير وإعادة تأهيل وإعمار القرى 
األكثر احتياًجا بالصعيد، وكانت 
آخرها قرية عزبة النصارى مبركز 

سمالوط مبحافظة املنيا.
وتـــشـــمـــل خـــريـــطـــة الـــتـــوزيـــع 
مــحــافــظــات الــفــيــوم وبــنــى سويف 
واملــنــيــا وأســـيـــوط وســـوهـــاج وقنا 
واألقصر وأســوان والــوادى اجلديد 

والبحر األحمر واجليزة.
وكانت الوزارة  قد أنشأت حسابا 
بنكيا منذ شهرين ، ومبادرة للتبرع 
مــن الــقــادريــن  دعــت الــى  التبرع 
للمساهمة فى توفير شنط املدارس 
وكــســاء الــشــتــاء وبــطــانــيــة الشتاء 
لــأســر األكــثــر احتياًجا.موضحة 
أنها  تتلقى  التبرع بشيك لصالح 
)ديــوان عام وزارة األوقــاف – البر 
(، أو مببلغ مقابل إيــصــال رسمى 
بديوان عام الوزارة، أو الدفع بشيك 
ــوان عــام وزارة األوقــاف  لصالح دي
فى مجال البر بأى بنك من البنوك 
ــصــال ملدير  املــصــريــة وتسليم اإلي
مديرية األوقاف باملحافظة، وذلك 
لــتــوفــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة لأسر 

األكثر احتياًجا.

الفتة إلى أن موانع الترقية وفقا ملا استقر 
عليه قــضــاء املحكمة هــى أســبــاب تقوم 
بالعامل وحتول دون ترقيته، وهذه املوانع ال 
تتقرر إال بنص فى القانون، وال يجوز جلهة 
اإلدارة وهــى فــى سبيلها لوضع ضوابط 
للترقية، تضبط بها ممارستها لسلطتها 

اإلدارات املركزية السابقني أكثر من مرة للتصريح 
ــداول نقابة  ــع جــ ــه بــاســتــخــراج شــهــادة مــن واقـ ل
املحامني لالستعالم عن موقف زميله، إال أنهم 

كانوا يرفضون، حسب قوله.
ــى أن رئيس  ــوت املـــاليـــني”  إلـ وتــوصــلــت “صــ
الشئون القانونية باجلهاز  مشطوب بالفعل من 
النقابة ومستبعد منذ 2007، ورغــم ذلــك صدر 
له قــرار بتعيينه مديًرا إلدارة الفتوى والتشريع 
بـ”اإلحصاء”، بعدما طلب رئيس اجلهاز ذلك من 
وزير التخطيط، وذلك بعد أن أخفى املذكور عن 
اجلهاز شطبه من النقابة، محتفظا بكل امتيازاته 

كمحام للجهاز باملخالفة.
ــدي، رئــيــس جهاز  ــواء أبـــو بــكــر اجلــن ــل ــال ال وقـ
التعبئة واإلحــصــاء، أن مدير عــام إدارة الفتوى 
والتشريع باجلهاز قــد مت رفــع اسمه مــن نقابة 
املــحــامــني ألى ســبــب شــخــصــى ميـــس سمعته 

التقديرية، أن تضيف إلى تلك الضوابط 
ما يعد مانعا من الترقية.

وأشـــارت املــصــادر إلــى أن فتوى قطاع 
اخلدمة املدنية بعدم ربط انقطاع املوظف 
عــن العمل لفترة زمنية مــحــددة بترقيته 
للوظيفة االعلى استند حلكم القضاء فى 
احد الطعون الذى حمل رقم 2974 للسنة 
القضائية 47، وقــضــى بأحقية املوظف 
الطاعن فى الترقية مل يصدر ضده حكم 
قضائى نافذ بارتكاب جرائم جنايئة او 

إدارية.
من جانبها أكدت مديحة ابراهيم وكيل 
أول وزارة ســابــق بالتنظيم واإلدارة أن 
احلــالــة الــوحــيــدة الــتــى ال يــجــوز املوظف 
احلــصــول عــلــى تــرقــيــتــه فــيــهــا أن تفوته 
الترقية فى الرسوب الوظيفى اجلماعى 
ألى سبب كــان، وفــى هــذه احلــالــة ينتظر 
الــى حلركة الرسوب التالية ليحص على 
ترقيته، الفتة إلى أنه يحق للموظف اللجوء 
للقضاء للحصول على ترقيته املهدرة من 
قبل اجلهة التى يعمل بها، واذا حكم له 
القضاء فإنه جــرى الــعــرف داخــل معظم 
اجلهات احلكومية أن تنفذ هذه األحكام 

دون الطعن عليها.

أوسلوكياته الشخصية وإمنا جاء الشطب لسبب 
عــام أثناء العملية الــدوريــة لتنقية اجلـــداول، من 
املحامني الذين ال يعملون مبهنة املحاماة، الفتا 
إلـــى أن مــديــر الــفــتــوى بــاجلــهــاز ال يعمل مبهنة 
املحاماة تنفيذا لبنود قانون ولوائح اجلهاز املركزى 
للتعبئة العامة واالحصاء الذى يحظرعلى العاملني 
به العمل مبهنة املحاماة، ويقتصر عمله فقط على 
الترافع فى القضايا اخلاصة باجلهاز دون غيرها.

وأضــاف رئيس اجلهاز أنه كان من األفضل أن 
تهتم وسائل اإلعالم والصحف بالدور املهم الذى 
يقوم به اجلهاز فى هذه املرحلة التاريخية فى عمر 
الدولة املصرية احلديثة الجراء التعداد السكانى، 
ــام املهمة التى تبنى على  وإعــالن البيانات واألرق
اســاســهــا احلــكــومــة ســيــاســاتــهــا االســتــراتــيــجــيــة 
وخططها طويلة وقصيرة األجل من اجل الوصول 

الى مجتمع أفضل.

ــم يــكــن مــتــوقــعــا من  ــى تــصــرف غــريــب ل ف
هيئة تنشيط السياحة املسئول االول عن 
الترويج والدعاية للسياحة فى مصر بالداخل 
واخلــارج، وأثناء انعقاد املؤمتر الدولى للقمة 
اخلامسة ملنظمة السياحة العاملية  مبدينة 
األقصر األسبوع املاضى وعلى مــدار أربعة 
ايام وبحضور وفود من أكثر من 50 دولة من 
مختلف دول العالم عربية وأجنبية الختيار 

األقصر عاصمة العالم للسياحة لعام 2016، 
فقد جتاهلت الهيئة دعـــوة أى مــن وسائل 
االعالم الدولية للترويج لهذا احلدث الضخم 
وجذب انظار العالم الى مصر، واكتفى فقط 
املسئولون عن تنظيم املؤمتر وجلسات املنظمة 
العاملية على دعــوة بعض الصحف والقنوات 
املحلية، فى سابقة تؤكد ضعف رؤية القائمني 
ــار دهشة  على التنظيم، وهــو االمــر الــذى أث

ــذيــن مت  ــراء الــســيــاحــة ال عـــدد كبير مــن خــب
دعوتهم لهذا احلدث املهم.

املثير أن معظم اجللسات والكلمات فى 
املؤمتر الصحفى العام كانت باللغات األجنبية 
املختلفة فى الوقت الذى غابت فيه القنوات 
ــان من  ــتــى كـ ووســـائـــل اإلعــــالم االجــنــبــيــة ال
املفترض ان تنقل صورا حية لبالدها املوفدة 

منها.

ــد »مــصــدر« سياحى أن هيئة تنشيط  وأك
السياحة حاولت ترشيد النفقات واالكتفاء 
فقط بــالــوفــود األجنبية على أمــل أنها 
ستنقل صــورة حضارية عــن استقرار 
مصر واألمـــان الـــذى تتمتع بــه حاليا 
جلــذب السياح والــرحــالت السياحية 
حتى تــعــود مبعدالتها الطبعية كما 

كانت عليه قبل 2010.

هيئة تنشيط السياحة تفشل فى استغالل الترويج للسياحة عامليا 
جتاهلت دعوة وسائل اإلعالم األجنبية  فى مؤمتر »اختيار األقصر عاصمة العالم السياحية«  

كتب – ماهر عبده 

مفاجأة:

مفاجأة:
لوائح 

اجلهاز متنع 
العاملني به 
من العمل 
باملحاماة

مسئولون إماراتيون ينجحون فى إقناع  مبارك 
بالتنازل عن 2.3 مليار جنيه مقابل التصالح

كشفت مصادر حكومية رفيعة املستوى  أن جلنة حصر 
أموال الرئيس املخلوع محمد حسن مبارك انتهت من حصر 

أمواله العقارية والزراعية بالداخل وتبني أنها تقدر 
بحوالى 5 مليارات جنيه.

وأكدت املصادر أن هناك خطة للتصالح 
مع الرئيس األسبق فى قضية تضخم 
ــيــة، فى  ــن ــعــي ــن االمــــــوال ال ــه مـ ــروتـ ثـ
ــوقــت الـــذى يلعب فــيــه مسئولني  ال
رفيعى املستوى من دولــة اإلمــارات 
العربية دورا كبيرا فى امتام عملية 
التصالح، وكــان لهم الـــدور األكبر 
فى إقناع الرئيس املخلوع وجنليه 
ــام الــصــلــح فى  بــاملــوافــقــة عــلــى امتــ

مقابل التنازل عن 2.3  مليار جنيه 
وهــو مــا وافــق عليه الرئيس املخلوع، 

ــة الصحية  ــدهــور احلــال الفــتــة إلـــى أن ت
ــاح املــســئــولــني  ــى جنــ ــدور كــبــيــر فـ ــ ســـاهـــم بـ

ــاه  املــخــلــوع   ــذه اخلــطــوة جتـ اإلمـــاراتـــيـــني فــى هـ
وأسرته.  

وكان  جهاز الكسب غير املشروع قد شكل جلنة من خبراء 
اجلهاز، قامت بعمليات  استعجال وحصر التقارير اخلتامية 

املتعلقة بثروة الرئيس املخلوع حسنى مبارك وجنليه جمال 
وعالء، فى قضايا تضخم الثروة املتهمني فيها والتى تباشر 
فيها التحقيق هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب. 
وأضــافــت املــصــادر أن خــبــراء الكسب غير 
ــر الــتــقــاريــر  املـــشـــروع قــامــوا بـــإعـــداد آخـ
ــارك ســواء  ــب ــروة “م اخلــاصــة بتقييم ثـ
السائلة او العقارية واملنقولة واالسهم 
والــســنــدات بــالــبــورصــة والــشــركــات 
وذلك لرفعها الى جهاز الكسب غير 
املـــشـــروع، متــهــيــدا للتصرف فيها 
اما باإلحالة الى محكمة اجلنايات 
او احلــفــظ أو التصالح.مؤكدين 
أن جلــنــة احلــصــر تــوصــلــت الـــى ان 
اجمالى مــا ميلكه الرئيس املخلوع 
وأسرته ما قيمته 5 مليارات جنيه  فى 
الداخل فقط، اال ان تغيير القائمني على 
كتابة التقارير مرات عدة لكبر حجم الثروة 
التى ميتلكونها ادى الى تأخرهم فى االنتهاء من 
إعداد التقرير النهائى، مشيرة إلى ان اخلبراء اوشكوا على 
االنتهاء من التقرير بعد استعجالهم اكثر من مرة من قبل 

هيئة الفحص والتحقيق.

جلان احلصر كشفت أن إجمالى ما ميلكه الرئيس 
املخلوع وأسرته 5 مليارات جنيه  داخل مصر 

راشد

مختار

اجلندى

جميل

مبارك

«: شطبه من النقابة  ليس ألسباب أخالقية   اجلندى لـ»
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التدمير املمنهح للمركز.. 
لصالح من؟!! مسلسل االستيالء على املال العام داخل املركز .. العرض مستمر

أكـــــدت مـــصـــادر داخـــــل الــمــعــمــل 
ــرف المرصفى،  الــمــركــزى  أن  أشـ
مــديــر أكــبــر وأهـــم معمل فــى الشرق 
األوسط، صدر ضّده أحكام بالحبس 
فى قضايا مخلّة بالشرف واألمانة، 
وبالرغم من ذلك ومع علم المسئولين 
بــهــذا فــهــو يــديــر المعمل الــمــركــزى 
لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر 
الثقيلة فــى األغــذيــة، ويتصرف فى 
ماليين الجنيهات التى تدخل سنويا 

للمعمل.
فضاًل عــن تقديم بــالغــات للنائب 
العام ضده وذلك إلهــدار واالستيالء 
على الــمــال الــعــام، ورقـــم الــبــالغ هو 
البالغ رقم 10871 لسنة 2015 إلى 

النائب العام.
الــدكــتــور سعيد خليل رئيس قسم 
ــى بــمــركــز الــبــحــوث  ــوراثـ ــتــحــول الـ ال
الزراعية تقدم ببالغ للنائب العام ضد 
المرصفى فى عده قضايا، القضية 
ــشــاء معمل  األولــــى؛ وهـــى عملية إن
الدايوكسن والتابع للمعمل المركزى 
لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر 
الثقيلة فى األغذية؛ هذه القضية فى 
الحقيقة تكشف  مدى التواطؤ إلدارة 
معمل المتبقيات والشئون الهندسية 

ــمــركــزى لتحليل متبقيات  الــمــعــمــل ال
المبيدات والعناصر الثقيلة فى األغذية 
تم إنشاؤه عام 1995 حيث أسند له إصدار 
شــهــادات رسمية بالتحاليل التى يجريها 
باعتباره المعمل الرسمى لــوزارة الزراعة 
وجمهورية مصر العربية لجميع الصادرات 
من المنتجات الزراعية واألغذية بالنسبة 
لتحليل متبقيات الــمــبــيــدات والعناصر 
ــة، ويعتبر  ــفــطــري الــثــقــيــلــة والـــســـمـــوم ال
المعمل الوحيد فى مصر الحاصل على 
شهادة االعتماد الدولى طبقًا للمواصفة 
الدولية ISO/IEC فى جميع التحاليل 
التى يجريها من الفرع الفنلندى للمركز 

األوروبى العتماد المعامل. 
وما يتعرض له المعمل منذ نهاية 2011 
وحــتــى اآلن  فــى 2016 يعتبر مــن أبشع 
صــور التدمير الممنهج واالســتــيــالء على 
الــمــال الــعــام مــن قــبــل مــديــر المعمل غير 
المتخصص الــدكــتــور أشـــرف المرصفى 
ــز الــبــحــوث  ــيــس مــرك ــم بــأعــمــال رئ ــائ ــق وال
الزراعية الدكتور عبدالمنعم عبدالودود البنا 
وإدارة المركز، وبناًء على ذلك يتم الحصول 
على مبالغ شهرية من المعمل لغض النظر 
على التدمير المؤسسى للمعامل البحثية 
المرتبطة بالخارج وال يعنيهم سمعة مصر 
فى أّي شىء وكل ما يهمهم هى المبالغ التى 

يحصلون عليها شهرياً.

شهود عيان: زوجة مدير 
املعمل موظفة بالشئون 

املالية توزع املكافآت على 
شقيقتها واملقربني ومتنح 

أحد املحاسيب 15000 
جنيه حوافز شهرية 

استخدام سيارة  حكومية ماركة »فتيارا« لتنقالته وأسرته يومًيا باملخالفة للوائح 

بعد عامين ونصف العام من االتهامات التى وجهتها 
باحثة بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، 
جددت هيئة النيابة اإلدارية التحقيق فى الوقائع التى 
نسبت إلى مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات 
المبيدات والعناصر الثقيل لــأغــذيــة، مــن خالل 
مــذكــرة تقدمت بها الباحثة رانــيــا محمد ابراهيم 
فى القضية رقــم 277 لسنة 2014، حيث كانت قد 
حررت محضرا تحت رقم 1293 لسنة 2014 أوردت 
فيه تــورط الدكتور أشــرف المرصفى مدير المعمل 
فى وقائع فساد مالى وإهـــدار للمال العام وتبديد 

ممتلكات الدولة من خالل استغالله لوظيفته.
وحصلت »صوت الماليين« على صورة ضوئية من 
ــة التى مازالت جارية حتى  تحقيقات النيابة اإلداري
اآلن، والتى رغم ثبوت هذه الوقائع، بحسب شهود 
الــعــيــان، ومــن استجوبتهم النيابة اإلداريــــة، اال أن 
المرصفى مــازال فى منصبه على الرغم من مرور 
وزيــرى زراعــة عليه إال أنه لم يتم المساس به حتى 
اآلن ليطلق عليه موظفو المعمل ومــركــز البحوث 
»الــرجــل الــحــديــدى« كما كــان يطلق على القيادى 
السياسى أحمد عز  رئيس تنظيم الحزب الوطنى 

المنحل فى عصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك. 
وأكــدت تحقيقات النيابة وجــود اتهامات صريحة 
مــن الباحثة وشــهــود العيان مــن العاملين بالمركز 
لمدير المعمل فى التورط فى عدد من وقائع الفساد، 

ومن بينها  
قــيــام مــديــر المعمل الــمــذكــور بــاســتــخــدام سيارة 
رقم 8321 أ. ب سوزوكى فيتارا الخاصة بالمعمل 

والــمــمــلــوكــة لــلــدولــة باستغاللها فــى استخدماته 
الشخصية، له ولزوجته التى تعمل موظفة فى الشئون 
المالية واإلداريــــة، وشقيقة زوجــتــه مــن خــالل نقل 
ترخيصها الى ترخيص مالكى حتى ال يكون هناك 
من يرصد مخالفتها للوائح والقانون. وقيام زوجة 
مدير المعمل وبحكم وظيفتها كموظفة فى قطاع 
الشئون المالية واإلدارية بتوزيع الحوافز والمكافآت 
على العاملين بالمعمل مستخدمة فى ذلــك معايير 
شخصية دون الــنــظــر لــلــكــفــاءات وتطبيق الــلــوائــح 
والقوانين، الفتة إلى واقعة منح الدكتور محمد عبد 
الــلــه وهــو يعمل رئيسا ألحــد األقــســام فــى المعمل 
لتصل، طبقا لتحقيقات النيابة » إلى 15000 جنيه 
حوافز شهرية بالمخالفة لالئحة المالية الخاصة 

بجهة العمل.
وجاء أيضا فى نص التحقيقات للنيابة اإلدارية مع 
مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات أنه يتعاون مع 
مدير عام الشئون المالية واإلداريــة ويدعى »أحمد 
سعيد« لالستيالء على كميات من عينات العمالء 
ــواردة للمعمل للتحليل مــن لحومة وخــضــراوات  ــ ال

ومكسرات وانواع أخرى واالحتفاظ بها لنفسه. 
واضــافــت التحقيقات أنــه بــســؤال الشاكية رانيا 
محمد ابراهيم اقــرت بصحة ما جــاء فى المذكرة، 
ان المعمل يمتلك ســيــارة ســوزكــى »فــيــتــارا » وعلى 
الرغم من خضوعها ضمن ممتلكات الحكومة وجهة 
العمل فإن المتهم وزوجته وتدعى أمنية فتحى عباس 
ضربا عرض الحائط بالقانون حيث إن المدير قام 
ــى ترخيص مالكى  بنقل ترخيص هــذه الــســيــارة ال
خــاص حتى ال يكون لها خط سير وبالتالى يتمكن 
مــن يستخدمها، مــؤكــدة أن الــزوجــة تستخدم نفس 
السيارة.بحسب إدالء الباحثة بالمركز بأقوالها فى 

المذكرة.
واســتــجــوبــت الــنــيــابــة اإلداريـــــة الــشــاهــد مــبــارك 
مصطفى عبد الحميد اخصائى زراعى بذات المعمل 
والسيد اسماعيل ابراهيم فرد االمن بالمعمل ودكتور 
وصفى محمد ثابت ودكتور محسن ايوب حيث أكدوا 
على صحة ما جاء بالشكوى، والمذكرة المعروضة 

حاليا أمام النيابة.
وبسؤال الدكتور وصفى محمد ثابت أكد ان المعمل 
يضم العديد من االقسام ومنها قسم الميكروبولوجى 
الذى تعمل به الشاكية رانيا تحت رئاسة القسم دكتور 
محمد عبد الله المشرف على هذا  القسم وعندما 
دخلت فى شكاوى وخالفات مع مدير المعمل وانتهت 

بالنقل ومنع الشاكية من ممارسة عملها.
وبسؤال احد سائقى مدير المعمل ويدعى خالد 
احمد صالح سالمة  أكــد أن زوجــة مدير المعمل 
كانت تركب السيارة المخصصة لزوجها لتنقالته فى 
العمل فقط، واعترف انه لم يكن ليمنعها، وعلل ذلك 
بأن المذكورة بحكم انها زوجة المدير العام الدكتور 
أشرف المرصفى فإنها كانت تستقل معه السيارة فى 

بعض األحيان.
وانتهت التحقيقات إلى أن ما نسب للسيدة أمنية 
فتحى عباس الموظفة باالدارة العامة لشئون المالية 
واالداريـــة بالمعمل فقد ثبت ثبوتا يقينا فى حقها 
ما جاء فى مذكرة الشاكية بما ال يدع مجاال للشك 
وتأييد ايضا بشهادة الدكتور وصفى محمد ثابت 
رئيس بحوث المعمل المركزى التابع وشهادة فرد 
االمــن السيد اسماعيل ابراهيم  وهــو ما يستوجب 
مساءلتها فيه إداريـــا قوامه الــخــروج على مقتضى 

الواجب الوظيفى.
كما اكــد مسئولو الحركة والنقل فى المعمل من 
اعتياد الموظفة استخدام السياراة فيتارا سوزوكى 
وعدم إعراضهم لها، وصنفت النيابة اإلدارية الواقعة 
محل التحقيق  بأنها جريمة عامة وإضــرار عمدى 

بالمال العام.
واختتمت النيابة  بعد تأكدها من الوقائع المثارة 
فى الشكوى بقرارات منه قيد الواقعة مخالفة مالية 
للمادة 54،55، 58،59 من قانون الخدمة المدنية 
والمادة 11/ 3و4من القانون 144 لسنة 1988 بشأن 
الجهاز المركزى للمحاسابات  وتعديالته رقــم 19 
لسنة 1959 والمادة 1 / 1 من القانون 1959 الخاص 
ــة والمحاكمات  بسريان أحكام قانون النيابة اإلداري
التأديبية على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة.

النيابة اإلدارية حتقق فى اتهام مدير معمل متبقيات املبيدات باستغالل املال العام حلسابه الشخصى 

االستيالء على عينات العمالء من حلوم وفواكه وخضراوات ومكسرات واألعشاب 

ماهر عبده

السائق يعترف 
باالتهامات 

املوجهة ملدير 
املعمل.. ويؤكد 

»زوجته وما 
أقدرش أمنعها 

من ركوب السيارة 
احلكومى« 

النيابة 
تطالب 

مبحاسبة 
»أمنية« 

خلروجها 
على مقتضى 

الواجب 
الوظيفى

«  تكشف لغز »الرجل احلديدى«  باملستندات «
فى مركز البحوث الزراعية

ــة عــلــى تسهيل  ــزراعــ ــ فـــى وزارة ال
االستيالء على المال العام واستنزاف 
مــوارد الدولة، وتتلخص القضية فى 
النقاط التالية؛ تم توقيع عقد تنفيذ 
مبنى الــديــاكــســون بمبلغ 815000 
جنيه وتاريخ توقيع العقد 2002-7-3 
ــم تــعــديــل الــتــاريــخ ثـــالث مــرات  ــم ت ث
ــم فــى النهاية الــبــدايــة للعمل فى  وت
هذا المبنى يوم 14-2-2004 ومدة 
التنفيذ 8 أشهر وتاريخ االنتهاء من 
التنفيذ المقرر هــو 2004-10-13 

والــشــركــة المنفذة هــى شركة مصر 
الــجــيــزة لــلــتــجــارة والــتــشــيــيــد، وبعد 
التوقيع على العقود من جانب الشركة 
المنفذة واإلدارة الهندسية بالوزارة 
وإدارة الــمــعــمــل، لــم تــلــتــزم الشركة 
على اإلطــالق فى تنفيذ بنود العقد 
ولــم تلتزم بالتنفيذ وال بوقت تنفيذ 
ــذارات  ــم توجية عــدة إنـ العملية، وت
للشركة بضرورة سرعة إنجاز العمل 
وتكثيف وزيادة العمال وآخرها إنذار 
بسحب العملية والنظر فــى إيقاف 

ــرف مــســتــحــقــات الــشــركــة لــدى  صــ
اإلدارة، وبناًء على شكوى من الشركة 
إلى رئيس قطاع الخدمات الزراعية 
تم إعداد مذكرة للعرض على سيادتة 
على إعطاء الشركة مهلة قدرها أربعة 
شــهــور لحين رد اإلدارة المركزية 
للشئون القانونية ومجلس الــدولــة 
ألن جميع األوراق الخاصة بالعملية 
تــم إرســالــهــا إلـــى الــجــهــة المختصة 
ــرأى القانونى فــى سحب  إلعــطــاء الـ
العملية من الشركة أو ما هو الموقف 
القانونى من ذلك واالنتهاء من اعمال 
ــم عــرض الــمــوضــوع على  اللجنة، وت
اإلدارة المركزية للشئون القانونية 
والتى أفادت ان المواد 25- 75- 84 
من قانون 89 لسنة 1998 والئحته 
التنفيذية لذات القانون أعطت الحق 
للسلطة المختصة بالجهة اإلداريــة 
فى فسخ العقد أو سحب العمل من 
الشركة حــال إخالله بــأى شــرط من 
شروط التعاقد أو إهماله أو إغفاله 
القيام بأحد التزاماته المقررة ويتم 
تنفيذ العمل ومــمــا تبقى منه على 
حساب الشركة وعليه يستلزم أخذ 
مــوافــقــة الــســلــطــة الــمــخــتــصــة على 

تنفيذها على حساب الشركة.

املرصفى

خليل



قضية 
شائكة

حفاضات األطفال املبّطنة بالبالستيك أو األلياف الصناعية  تتسبب فى  ارتفاع إصابة الذكور بالعقم وسرطان اخلصيتني 
املناديل الورقية التى تباع على األرصفة 
وفــى اإلشـــارات وأيــضــاً حفاضات األطفال 
التى تباع بالقطعة رخيصة أيضًا وموجودة 
بكثرة فى السوق املصرية وعليها رواج كبير 
جداً نتيجة للعامل االقتصادى املتدنى لفئة 
كبيرة جداً من الشعب املصرى، هذه املنتجات 
سواء املناديل الورقية أو احلفاضات يدخل 
أيضاً فى صناعتها مواد خطيرة على الصحة  
وفــى العديد من الــدراســات التى متت حول 
خــطــورة هــذه النوعية مــن احلفاضات على 
األطـــفـــال حــيــث أثــبــتــت دراســــة أملــانــيــة أن 
ــال املــبــّطــنــة بالبالستيك  حــفــاضــات األطــف
أو األلياف الصناعية  ميكن أن تكون وراء 
ــة الـــذكـــور بــالــعــقــم وســرطــان  ارتـــفـــاع إصــاب

اخلصيتني. 
وأكد أطباء من قسم طب األطفال فى جامعة 
كييل شمال أملانيا، أن هذه احلفاضات تسّبب 
ــول اخلــصــيــتــني ميــكــن أن تعيق  حــســاســيــة حـ
منــوهــمــا فــى مــرحــلــة مهمة مــن منــو الطفل، 
ــاء  ــام األطــب ــادر، قـ ــصـ ــى ذات املـ واســتــنــادا إلـ
مبراقبة 48 صبيا أصغرهم حديث الـــوالدة، 
وأكبرهم فى سن أربع سنوات و٧ أشهر، حيث 
الحظوا ارتفاعا فى درجة احلرارة، فى منطقة 
اخلصيتني، وكانت احلــرارة أكثر ارتفاعا لدى 

األطفال األصغر سنا.
 وقال الباحثون، إن زيادة حرارة اخلصيتني 
لفترة طويلة فى الطفولة املبكرة، ميكن أن 
تشكل عامال مهما فى تدّنى تعداد احليوانات 
ــذى ميكن أن  املنوية فى السائل املــنــوى، وال

يؤّثر على نضج خصيتى الطفل.

ويقول دكتور محمد السعد أستاذ األمراض 
اجللدية والتناسلية والعقم  احلفاضات التى 
يتم تصنيعها فــى مصانع”بئر السلم” هى 
غير مطابقة للمعايير واملقاييس الصحية، 

ولــأســف  يلجأ لــهــا الــعــديــد مــن األمــهــات 
بسبب سعرها األرخص مقارنة باحلفاضات 
املــطــابــقــة للمعايير، فكما نــعــرف أن هــذه 
التجارة نوع من أنــواع إعــادة تدوير القمامة 

لتصبح احلفاضة مليئة بالبكتريا واجلراثيم، 
وتــذهــب األمــهــات لــشــرائــهــا لوضعها على 
جلد طفلها، فباإلضافة الــى كونها محملة 
بالبكتريا واجلراثيم فاأللياف التى يتم صنع 

هــذه احلــفــاضــات بها هــى ألــيــاف صناعية 
وليست قطنية كما فى املعايير الصحية ألن 
القطن ميتص البلل الناجت عن البول ويقلل 
من ضرر احتكاك احلفاضة باجللد، وعلى 
النقيض مــن ذلــك احلــفــاضــات الصناعية 
ال متتص البلل ويجعل االحــتــكــاك مباشر 
بــني اجلــلــد واحلــفــاضــة،  واملشكلة تتفاقم 
عــن كونها حــدوث التهابات جلدية، لتصل 
ــى التهابات حـــادة فــى اجلــهــاز التناسلى  ال
وهناك خطورة مضاعفة بالنسبة للذكور ألن 
استمرار استخدام هذه احلفاضات يزيد من 

خطورة إصابة الذكور بالعقم مستقبال.
وأكــد أيضًا على خطورة املناديل الورقية 
الرخيصة حيث إنها أدت إلــى ظهور أنــواع 
جــديــدة مــن احلــســاســيــة املــجــهــولــة املــصــدر 

ويصعب تشخيصها.
ــر تــكــمــن فى  ــبـ ــال إن اخلـــطـــورة األكـ ــ وقـ
استخدام هذه األنواع من املناديل غير اآلمنة 
مع األطفال، حيث تصيبهم بحساسية اجللد 
واألنــف وحساسية اجلهاز التنفسى، عالوة 
على عــدد من أمــراض العيون، األمــر الذى 
يضطر مــعــه الطبيب إلـــى إعــطــاء الطفل 
أدويــة مضادة للهستامني تؤثر بدورها على 
كرات الدم البيضاء وتضعف اجلهاز املناعى 
فى سن مبكرة، ما يجعلهم عرضة لإلصابة 
بأمراض خطيرة فى مراحل الحقة، عالوة 
ــذى يصيب  ــ ــيــزون ال ــكــورت ــال عــلــى الــعــالج ب
األطفال بهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم 
ونسبة السكر، كما أن استخدامه لفترات 

طويلة يسبب العقم لدى الذكور واإلناث.

حلوم  الشوارع تؤدى 
للتليف  الكبدى
 والفشل الكلوى 

تصنيع الزمزميات وحافظات 
طعام  األطفال من بقايا احلقن 

البالستيك وأكياس الدم

تسبب فقدان الذاكرة وحساسية 
الصدر والربو الشعبى

مــــن بــــني الـــــكـــــوارث الــتــى 
ال يعلم الــكــثــيــرون عنها شيئاً 
أن  90% من األدوات املدرسية 
الـــتـــى يــســتــخــدمــهــا األطـــفـــال 
كــأقــالم الــرصــاص واألساتيك 
وزمــزمــيــات املــيــاة مصنعة من 
مخلفات القمامة ومــن أخطر 
ــواد أولـــهـــا مـــن نـــوع يسمى  ــ املـ
ــات وهـــى لــدائــن  ــمــاوي ــروكــي ــت ب
تــصــنــع مـــن املـــــواد الــبــتــرولــيــة 
سامة للجسم واألخطر تصنيع 
الــزمــزمــيــات وحــافــظــة الطعام 
وأدوات املـــدارس من مخلفات 
املستشفيات حيث يتم جتميع 
احلــقــن البالستيك ومحاليل 
الوريد وأكياس الدم ويحرقونها 
ويــعــيــدون تشكيلها بــأشــكــال 
ــال وهــى  ــفـ جـــذابـــة تــبــهــر األطـ
تسبب األمــــراض السرطانية 
وفـــقـــدان الـــذاكـــرة وحساسية 

الصدر والربو الشعبى.  
كما أكد دكتور عمرو عاطف 
أيضًاعلى أنها تسبب أضــراراً 
جسيمة على األطفال ملا حتويه 
من رصاص وبالستيك وتسبب 
األنيميا والتأخر الذهنى بعد 
فترة من استخدامها وتؤثر على 

اجلهاز الهضمى والكبدى.
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د. هانى الناظر: 
مستخدمو املواد املقلدة من العطور ومستحضرات التجميل يتعرضون لتهيجات 

جلدية وحساسية تتضاعف لتصل إلى أمراض السرطانات اجللدية
  »امليك أب«  املصنوع فى املناطق العشوائية يسبب أمراض احلساسية  والطفح  اجللدى

تعرض مالبس األرصفة 
للشمس فترات طويلة 
يؤدى لكوارث صحية  

ــة  ــئ ــردي ــالبـــس ال ــن املـ هـــنـــاك  أنـــــواع مـ
ــا  من  ــراؤهــ ــم شــ ــت تـــبـــاع بـــأقـــل ســـعـــر،  ي
بائعني  يقومون )بفرشها( على الطريق 
ــن أنــهــا ســيــئــة وغير  ــرغــم  م ــال الـــعـــام، وب
ــوقــت طــويــل  صــحــيــة تــتــعــرض لــلــشــمــس ل
ويأتى املواطن لشرائها بعد أن يستعملها 
تسبب له مضاعفات ورمبا أيضًا أمراض 
سرطانية  فــاملــواطــن يــرغــب بــشــراء تلك 
املــالبــس الــتــى حتمل العديد مــن األلـــوان 
والــرســومــات واألصــبــاغ واخلــطــورة  كما 
ــدراســات إلــى أن  هناك  أشـــارت بعض ال
العديد مــن املــحــال التى تعرض املالبس 
ــارج املــحــل يعنى تظل معرضة ألشعة  خـ
الــشــمــس وفــــوق هـــذا طــريــقــة تخزينها 
ــرى التى  خطأ ناهيك عــن الــعــوامــل األخـ
تصيب تلك املالبس وتسبب ضــرراً كبيراً 

لإلنسان.. 
 وهـــنـــاك أيـــضـــًا  أقـــــالم روج جميع 
ــات، مــاســكــرا بــأشــكــالــهــا وألــوانــهــا  ــاركـ املـ
وأحمر اخلــدود بــألــوان الطيف، وحتديد 
العيون والشفاة والبارفانات والشامبوهات 
بأسعار رخيصة أيضًا ملن ال ميلك شراء 

املاركات وكلها لها عواقب صحية وخيمة.

ومــن هنا حــذر الــدكــتــور هــانــى الناظر 
أستاذ  األمـــراض اجللدية ورئيس املركز 
القومى للبحوث سابقا، الفتيات والسيدات 
من استخدام امليك أب بصفة عامة سواء 
مضروب أم ال، حيث إن له أضرار وخيمة 
ــارهــا على املــدى  على الــبــشــرة وتــتــرك آث
البعيد وأشــار إلى األمــراض التى يسببها 
امليك أب املصنوع فى املناطق العشوائية 
ــة املــوضــوعــيــة  ــا احلــســاســي ــه ــن أهــم ــ وم
واحــمــرار اجللد املـــؤدى للطفح اجللدى، 
مضيفا أن تفاعلها يزيد بصورة كبيرة مع  

التعرض ألشعة الشمس.
وتابع، أن ظهور التجاعيد املبكرة وكسر 
الكوال جني فى خاليا البشرة  أيضا من 
الــعــوامــل الــنــاجتــة عــن مساحيق املاكياج 

املضروب.
وأضاف أن مستخدمى املواد املقلدة من 
عطور ومستحضرات جتميل يتعرضن فى 
بـــادئ األمـــر لتهيجات جلدية وحساسية 
تتضاعف لتصل إلى أمــراض السرطانات 
اجللدية، كما تسبب بعض املستحضرات 
هــاالت ســوداء حتت أسفل العني، إضافة 

لترهالت وجتاعيد يصعب عالجها. 

منتجات مصانع وورش »بير السلم« تهدد بتدمير صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املصريني 
تباع على األرصفة والشوارع وفوق الكبارى حتت سمع وبصر جميع اجلهات الرسمية 

 توجد الكثير من السلع التى تلقى رواجا لدى الغالبية 
العظمى  من فئات املجتمع  الفقير ممن يبحثون عن 

األسعار األرخص وال يعطون أى اهتمام لألضرار التى ميكن 
أن تسببها هذه السلع واملنتجات على الصحة أو اخلسائر 

التى تتسبب بها واملخاطر الكبيرة التى ميكن أن تسفر 
عنها خاصة إذا كانت هذه السلع واملنتجات من النوع الذى 

يستخدمه اإلنسان بشكل مستمر.
ومن بني الكوارث املنتشرة فى مصر حاليًا، ظاهرة  

شراء  السجائر التى تباع على األرصفة حيث إن هناك 
10 ماليني مدخن  - حسب تقارير  اجلهاز املركزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء -  يدخنون من السجائر املصنوعة محليا 
80 مليار سيجارة سنويا، حسب منظمة الصحة العاملية، 

واالجتاه إلى تدخينها بسبب  فارق السعر الذى يعادل 
ثلث سعر املصرية، وبالتالى فإنها تناسب محدودى الدخل 

وأوضحت الدراسات  والتحاليل املختلفة وجود أخطر 
خمسة مركبات مسببة للسرطان فى هذه األنواع من 

السجائر.
وهناك  أيضًا اللحوم الرخيصة والتى يبدأ سعرها من 11 
جنيها ويطلق عليها حلوم الغالبة وهى مصبوغة بأصباغ 

قاتلة ومخلوطة بألوان حمراء مجهولة املصدر وتضطر 
العائالت الفقيرة إلى شراء هذه النوعية من اللحوم، نظًرا 
لرخص سعرها، غير عابئني باآلثار الصحية الضارة التى 

يترتب عليها االستهالك املتكرر ملثل ذلك النوع من اللحوم 
الذى يؤدى إلى اإلصابة باألمراض السرطانية، وأمراض 

الكبد، والفشل الكلوى فهذه اللحوم املفرومة عبارة عن 
دهون وفول صويا وبعض األصباغ امللونة مجهولة املصدر 

وهذه املواد حسب التقارير املختلفة  تؤدى إلى إصابة 
املستهلك بالفشل الكلوى، واألمراض السرطانية.

وهناك أيضًا املصابيح املوفرة التى يلجأ إليها معظم 
محدودى الدخل لتوفير الكهرباء وتعتبر مادة الزئبق التى 
حتتوى عليها هذه املصابيح من املواد اخلطرة على الصحة 

والبيئة.  
  فعلى الرغم من دورها بتخفيض فاتورة الكهرباء سواء 

كان فى املنزل أو فى املحالت التجارية واملصانع، فإنها 
تسهم بتخفيض كمية الوقود فى محطات التوليد وإطالق 

الغازات الدفينة مثل ثانى أكسيد الكربون.
وقد أشارت دراسة علمية حديثة، إلى أن هذه املصابيح، 
تطلق غازات كيميائية على شكل بخار تسبب السرطان، 
فقد نقلت صحيفة »ديلى ميل« البريطانية عن الدراسة 

قولها إن هذه املصابيح »تطلق غازات سامة تتسبب 
بالسرطان عند تشغيلها«.

وبينت الدراسة أن إبقاءها منارة لفترة طويلة وفوق رأس 

ــر رســمــيــة أن هــنــاك  ــاري ــق كــشــفــت ت
مــصــانــع تــنــتــج عــلــب عــصــائــر خــاصــة 
للفقراء بأسعار متدنية  حيث يتراوح 
سعر العصير األصلى بني 150 و1٧5 
قرشا للعبوة الــواحــدة، بينما ينخفض 
سعر املقلد إلى النصف )بني ٧5 و100 
قرش وقد أجريت بعض التحاليل على 
ــذه الــعــصــائــر وأظــهــرت  ــن هـ عــيــنــات م
الــنــتــائــج وجـــود نــســب عــالــيــة جـــداً من 
ــفــاع نسبة السكرين   األســبــرتــامي وارت
حيث ثبت أن نسبة السكرين 60% من 
كمية العصير، فى الوقت الذى يجب أال 
تزيد فيه على ٧%، وفقا ملعايير منظمة 

الصحة العاملية.
وحــول هــذا املــوضــوع يقول  د. ماجد 
ــراض الباطنية  ــ ــوزى اســتــشــارى األم فـ
والسكر  إن ارتفاع نسبة »األسبرتامي« 
و«السكرين« عن النسب املــقــررة يؤدى 

إلى اإلصابة بالسرطان.  
حيث إن أحــد املــكــونــات الكيميائية 
لأسبرتامي هو كحول اخلشب. ويتحول 
هــذا الكحول إلــى فورمالديهايد غاز 
عدمي اللون ونافذ الرائحة، ثم يتحول 
ــد )حــمــض  ــدوره إلـــى فــورمــيــك أســي ــ بـ
الفورميك( عندما يحفظ األسبرتامي 
ــة حـــرارة أكــثــر مــن 30 درجــة  فــى درجـ

مئوية«.
وعــــلــــى املــــــــدى الـــبـــعـــيـــد، يــحــفــز 
»األســبــرتــامي«نــشــوء أمـــراض سرطانية 
ــال  ــة اإلســه ــفــوري وأن مـــن أضـــــراره ال
الشديد..  و«الفورمالديهايد« يقع ضمن 
مجموعة مواد سامة خطرة كالسيانيد 
والزرنيخ، لكن الفرق أن الفورمالديهايد 
يقتل بصمت وخــالل مــدة أطـــول، وفى 
ــوت الــبــطــىء حتــدث  ــ خــضــم عملية امل

لإلنسان جميع أنواع املشاكل العصبية.

90 % من األدوات املدرسية التى يستخدمها األطفال كأقالم الرصاص 
واألساتيك وزمزميات املياه مصنعة من مخلفات القمامة



كارثة: مادة الفورمالني املستخدمة فى صناعة األجبان تستخدم حلفظ اجلثث واحليوانات املحنطة كمادة حافظة

الفورمالني من املواد عالية السمية ويعد من املواد املسرطنة 
من الدرجة األولى ويسبب أضرارًا بالغة  للجلد

 تعد صناعة األلبان من الصناعات املهمة حيث إنها متثل 
مصدراً مهمًا للغذاء، ويعتمد عليها الكثير منا فى غذائه 
اليومى. وهى تعد أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة لعدد 

كبير من العاملني بهذا القطاع والقائمني عليه. 
فعلى سبيل  املثال،  وجد أن هذا القطاع املهم ميثل حوالى 
28% إلى 34% من  حجم الصناعات الغذائية، وال يخفى عنا 
أن منتجات األلبان متثل جزءا كبيراً من االستهالك اليومى 
يتمثل فى اللنب واجلنب ومشتقاته مما يجعل منتجات األلبان 

حتتل مركزاً مهماً لدى التجار واملستثمرين.
  فــى هــذا السياق كشفت دراســـة مهمة بعنوان “املــواد 
املسرطنة والصناعات الغذائية “ أعدها د. محمد لبيب 
ســالــم ود. اســمــاعــيــل عــطــيــة أن  صــنــاعــات األلـــبـــان من 
الصناعات املهمة فهناك وســائــل شتى لتطويرها، وذلــك 
ملواكبة النمو على الطلب فى ظل التنافس الشديد لتأمني 
اإلمـــدادات من املــواد اخلــام مما يوفر فى التكاليف وزيــادة 
فى اإلنتاج  وذلك أدى إلى اهتمام كبير بالبحث فى مجال 
تطوير هذه الصناعة وخاصة األبحاث املتعلقة بزيادة اإلنتاج 
واملحافظة على الصالحية وجودة املنتج للتسويق واملنافسة 

فى األسواق. 
وقد أدى ذلك إلى زيادة فى الطلب على هذه األبحاث مما 
دعا بالبعض إلى استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات 
وليست خاضعة للرقابة وغير مصرح بها فى هذه الصناعة 
ما يــؤدى إلــى أثــر سلبى على املستهلكني  وإلــى العديد من 
األمــراض اخلطيرة وما لها من آثــار مدمرة على االقتصاد 

القومى.
وكشفت الــدراســة أن الفورمالني او الفورمالداهيد هى 
مادة كيميائية تستخدم حلفظ اجلثث واحليوانات املحنطة 

كمادة حافظة من التحلل البكتيرى.
ــواد الــالصــقــة والــســجــاد  ــ  كــمــا تستخدم فــى صــنــاعــة امل
واألقمشة والبالستيك.، وعلى الرغم أنه يسمح باستخدام 
الفورمالني كمادة حافظة فى بعض الصناعات بنسب ال 
تتجاوز 3% إال أنه مينع استخدامها متاماً فى املواد الغذائية 

وذلك لألضرار اجلسيمة الناجته من إضافتها.
ويعتبر الفورمالني من املــواد عالية السمية حتى لو مت 
التعرض له بكميات قليلة جداً، فهو يعد من املواد املسرطنة 
من الدرجة األولى ويسبب أيضاً أضراراً للجلد وتصاب العني 
بنوع من احلساسية عند التعرض له بشكل مباشرة، ويؤدى 
استنشاقه إلى تهيج األغشية املخاطية فى األنف والتهاب فى 

القصبة الهوائية وضيق فى التنفس.

ــادة الــفــورمــالــني مــن قــبــل بــعــض العاملني   وتــســتــخــدم مـ
بصناعة األلبان لقتل البكتريا واجلراثيم وللحصول على 
مواصفات فى اجلنب لتصبح مقاومة للتحلل والسماح بفتره 
ــاً فــى األســواق  تخزين عالية وإعــطــاء هــذه املنتجات رواجـ
ومنافسة عالية، ولكن وجد أن استخدام مــادة الفورمالني 
فى اجلنب يؤدى إلى أضرار جسيمة مثل تقرحات والتهابات 
فــى املـــرىء واجلــهــاز الهضمى والفشل الكلوى وااللتهاب 
الكبدى وغير ذلك من اإلمراض اخلطيرة، ويظهر تأثير مادة 
الفورمالني على املدى الطويل فى حدوث األورام التى تظهر 

فى الكبد وفى مناطق أخرى من اجلسد.
ــه صـــدرت فــى مصر ومــنــذ عشرات  وعــلــى الــرغــم مــن أن
السنني العديد من الدراسات من كليات الزراعة فى جامعة 
القاهرة وعني شمس التى تبني خطورة مادة الفورمالني على 
الصحة إال أنه ما زال الكثير من املصانع واملعامل القائمة 
على إنتاج األلبان والتى تعمل لألسف “حتت بير السلم”  كما 
يقال يف  التعبير  والتى تنتج نسبة كبيرة من منتجات األلبان 
التى تستهلك محلياً تستخدم الفورمالني كمادة حافظة لهذه 
املنتجات حيث إنها تتميز بأنها رخيصة وسهلة فى احلصول 
عليها، ولذلك يستعيض بها أصحاب املصانع عن إستخدام 
املواد احلافظة املسموح بها والتى ثبت سالمتها لالستخدام 
على الصحة العامة، ومــن هــذه املـــواد حمض السوربييك 
وأمــالحــه وحــمــض البنزويك وأمــالحــه وذلـــك أيــضــاً وفقاً 

للحدود املسموح بها.
ــرى املــركــز الــقــومــى للبحوث  حتــلــيــاًل للكشف  وقـــد أجـ
عــن حقيقة استعمال مــادة الفورمالني فــى بحث استغرق 
ــادة على اللنب املصنوع منه  شهرين وذلــك بإضافة هــذه امل
اجلنب األبيض لزيادة مدة صالحيتها. ثم مت جمع 13 عينة 
عشوائية مــن اجلــنب فــى محافظتى القاهرة واجلــيــزة من 
محالت بقالة وبائعات متجوالت فى مناطق املنيل، السيدة 
زينب، السيدة عائشة، البدرشني، إمبابة، العمرانية وباب 
الشعرية، للكشف عن وجود مادة الفورمالني بهم باإلضافة 

إلى عينة مسحوبة من أحد املصانع التى مت العمل بها. 
أثبتت التحاليل التى أجــريــت أن 7 مــن أصــل 13 عينة 
ملوثة بـالفورمالني وفقاً للنتيجة الصادرة عن املركز القومى 

للبحوث.
ولكن اجلشع وحلم الثراء السريع الــذى يــراود القائمني 
على هذه الصناعة جعلهم يستخدمون مادة الفورمالني هذه 
املسرطنة دون مراعاة لصحة األفــراد الذين يتناولون هذه 

األطعمة التى تتسبب بتدمير صحتهم بدون ذنب.

كارثة: مادة اليوريا 
املسرطنة تستخدم فى 
تصنيع أطباق امليالمني

أكـــد  املــتــخــصــصــون مــن األطــبــاء 
أن  أطباق امليالمني التى تباع على 
األرصفة املختلفة والباعة اجلائلني 
أو حتى فــى فــتــاريــن املــحــالت وبها 
ــات مــغــريــة أشـــكـــال وألــــوان  ــومـ رسـ
ويقبل محدودى الدخل على شرائها 
بأسعار زهيدة  سامة تستخدم  فى 
صناعتها مـــادة الــيــوريــا املسرطنة، 
ــادرة عن  وهــنــاك أبــحــاث عــديــدة صـ
جهات حكومية أمريكية ودور نشر 
عاملية عن مالبسات حظر استخدام 
مادة »اليوريا فورمالدهايد« عامليا. 
ــرت جــهــات تــابــعــة ملنظمة  ــد أجــ وقـ
الصحة العاملية أبحاثا توصلت فيها 
ــادة تسبب أمــراضــا  ــى أن هــذه املـ إل
سرطانية، إذا استنشقها الشخص 
بشكل متكرر ألنــهــا مــن املمكن أن 
تصيبه بسرطان فى اجلهاز التنفسى 
أو ســـرطـــان الـــــدم، وهـــى بــالــتــالــى 
مــحــظــور اســتــخــدامــهــا فــى صناعة 
املنتجات االستهالكية مــن أدوات 

املائدة. 
ويشير التقرير إلــى أنــه فى شهر 
يوليو من عام 2004 أدرجت الوكالة 
الــدولــيــة لبحوث الــســرطــان التابعة 
ملنظمة الصحة العاملية مادة »اليوريا 
ــد« ضــمــن املجموعة  ــدهــاي فــورمــال
األولى املسببة للسرطان، بعد التأكد 
من سميتها بإجراء بعض الفحوصات 
واألبحاث على بعض العاملني بأحد 
املصانع، وعلى املستوى املحلى تضع 
هيئة املواصفات واجلـــودة املصرية 
مواصفة خاصة بأدوات املائدة تفيد 
بــإحــدى صفحاتها نــصــا: »محظور 
استخدام مادة اليوريا فورمالدهايد 
ألنــهــا تــتــأثــر بـــاحلـــرارة واألحــمــاض 

والقلويات.
  ويقول دكتور أحمد رفعت عبد 
الــغــفــار أســتــاذ بقسم طــب املجتمع 
والبيئة أن مادة اليوريا فورمالدهايد 
تسبب السرطان وتضر مبن يتعامل 
مــعــهــا بــشــكــل مــبــاشــر مـــن الــعــمــال 
ــن يــســتــخــدمــهــا من  ــ ــع، وم ــصــان ــامل ب
املستهلكني، فمن اخلواص الكيميائية 
ــادة أنــهــا تــتــحــلــل بــفــعــل درجـــة  ــم ــل ل
حــرارة الغذاء املرتفعة أو األصناف 
احلامضية أو القاعدية منه، وتنتقل 
إلــى داخـــل اجلــســم وتسبب تغييرا 
بخالياه وتعرضه لإلصابة بسرطان 
الكبد أو الكلى  وتأثير هــذه املــادة 
يظهر سريعا على األطــفــال، ومن 
املمكن أن يصاب الطفل بنزلة معوية 
لتناوله الطعام فــى أوانـــى ميالمني 
مــضــروبــة وال يــســتــطــيــع الــطــبــيــب 

تشخيص أسباب مرضه.
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قضية 
شائكة

اإلنسان، يتسبب بإطالق غازات سامة، مثل غاز الفينول 
والنفثالني والستايرين، فاملواد املستخدمة بتصنيع هذه 

املصابيح لها آثار جانبية ضارة.
ونظرًا لتعدد أشكال وألوان هذه املنتجات التى يتم 

تصنيعها فى مصانع » بير السلم » وتأثيراتها الكارثية 
على صحة اإلنسان رأينا أن نعد هذا امللف اخلاص ملناقشة 

هذه القضية اخلطيرة،  ويكشف هذا امللف عن مفاجآت 
وحقائق مثيرة للغاية ونتمنى أن يكون هناك اهتمام من 
جانب اجلهات الرسمية املعنية وأن تكون هناك خطوات 

جادة ملواجهة هذه الكوارث التى تهدد صحة املصريني.

 السجائر التى تباع على األرصفة تسبب 5 أنواع من السرطان 

ال يسمح  باستخدامها إال فى األغراض 
الصناعية فقط ولها آثار »فتاكة« على الصحة 

مادة »اإلديتا« املستخدمة فى تسوية الفول غير صاحلة لالستخدام اآلدمى واحليوانى
  يعتبر الفول الوجبة الرئيسية  فى العديد من البلدان مثل مصر  
لتعويض البروتينات الالزمة للحياة  اليومية مما يجعله غذاًء مهماً 
ال غنى عنه وعن تناوله يومياً. وتتم زراعة الفول توريده إلى املطاعم 
والعربات التى يباع منها إلى املستهلك عن طريق املستوقدات وهى 
األمــاكــن التى يتم جتهيز الــفــول فيها طيلة الليل حتى يصل فى 

الصباح إلى مستهلكيه ناضجاً.
ويتم جتهيز الفول عن طريق التسخني طيلة الليل على النار 
مما يؤدى إلى استهالك كمية كبيرة من الغاز، الذى زاد سعره هذه 

األيــام، مما جعل الذين يقومون على هذه الصناعة يبحثون 
عن طرق لتقليل زمن التجهيز هذا بغرض توفير الوقت من 

ناحية  وثمن الغاز املستخدم فى التجهيز من ناحية أخرى. 
ــادة  وقـــد ثــبــت أن هـــؤالء الــتــجــار يــســتــخــدمــون م

كيمائية تساعد على سرعه  » تسوية » الفول 
وتقلل من زمن التجهيز وهــذه املــادة غير 

مسموح باستخدامها إال فى األغراض 
الصناعية فقط وليست لالستخدام 
ــهــالك مـــن قبل  ــى أو االســت ــذائ ــغ ال

اإلنسان أو احليوان.
ــاق كــشــفــت  ــيـ ــسـ ــى هـــــذا الـ ــ   ف

دراســات متخصصة أن مادة اإلديتا 
ــراض الصناعية  ــ ــى األغـ تــســتــخــدم  ف

والــعــلــمــيــة وفـــى الــصــنــاعــات الكيماوية 

ومستلزماتها. ولهذه املادة تأثيرات فتاكة على صحة االنسان، ففى 
دراسة بكلية الزراعة جامعة عني شمس بقسم األغذية مت معاجلة 
عدد من الفئران بجرعات من مادة اإلديتا فى الطعام املقدم إليها 
وملده 90 يوماً، وقد ُوجد أن احلالة الصحية للفئران تدهورت إلى 
حالة سيئة  وأصيبت بالهزال والضعف وبداية ظهور أمــراض فى 
الكبد وخلل فى الكروموسومات وسيوله فى الدم ووظائف الكلى 

مما أدى إلى ضعف جنسى عند الفئران املستخدمة. 
 وتوضح هذه الدراسة وغيرها مدى خطورة تناول مادة اإلديتا 
فى الغذاء اليومى لإلنسان فهى تؤدى إلى تدمير 
ــراض خطيرة  ــ اجلــســم وجــعــلــه عــرضــة ألم

وخطر االصابة مبرض السرطان.   
  ولذلك فيجب أن تشدد الرقابة 
ــا فى  ــت ــادة اإلدي على اســتــخــدام مـ
هذه الصناعة وعلى املستوقدات 
ومــحــاســبــة املــســئــولــني عــن هــذه 
اجلرائم، وذلك حلماية املستهلك 
ــراض التى  مــن أخــطــار هــذه األمـ
تفتك به وتهدد حياته من ناحية 
وتثقل كاهل الدولة ماديًا من ناحية 
ــود شعب  ــ ــن وجـ ــاهــيــك عـ أخـــــرى، ن
مريض ال يستطيع املشاركة فــى نهضة 

الدولة.

 مادة الزئبق املوجودة 
فى  املصابيح  املوفرة  

تشكل خطًرا داهًما على 
الصحة والبيئة  

منتجات مصانع وورش »بير السلم« تهدد بتدمير صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املصريني 

ــا  ــواعـ ــاك أنـ ــنـ ال يــخــفــى عــلــى أحــــد أن هـ
مختلفة مــن الــنــظــارات الرخيصة الــتــى تباع 

عــلــى األرصـــفـــة أو فى 
املحالت املختلفة  يلجأ 
إلــــيــــهــــا مـــــحـــــدودى 
الــدخــل معتقدين أنها 
ــن أشــعــة  ــ ــهــم م حتــمــي
ــدت  ــ ــ ــمــــس. وأك ــشــ ــ ال
ــدراســات أنها تؤثر  ال
عــلــى أنــســجــة الــعــني 
الــداخــلــيــة وتعرضها 
للتلف، إضــافــة إلــى 
عــدم حجبها ألشعة 
الــشــمــس املــحــرقــة 
وألنــهــا قليلة الثمن 
فــــهــــنــــاك إقــــبــــال 
كبير على شرائها 
وارتــدائــهــا، إضافة 

إلــى ذلــك فــإن هناك 
خطر آخر وهو نظارات األطفال التى تباع فى 
األسواق دون أى رقابة عالية فهى تعدم البصر 

لديهم عند ارتدائها بشكل مستمر.
وعـــن كــيــفــيــة حــــدوث الـــضـــرر بــســبــب هــذه 
ــول الــدكــتــور مــجــدى سماحة  ــق املــنــتــحــات  ي
اســتــشــارى طــب وجــراحــة الــعــيــون والــقــرنــيــة، 
ــو أن  ــى نـــظـــارات الــرصــيــف هـ ــا يـــحـــدث فـ مـ
»بؤبؤ« العني يتوسع أمام لون النظارة الشمسية 

نتيجة الــظــل ولــكــن دون حــمــايــة مــن األشــعــة 
فوق البنفسجية، ما يــؤدى إلى مضاعفة كمية 
أشعة الشمس الداخلة إلى العني والتى تضر 
بالطبقات اخلــارجــيــة 
لـــهـــا مـــثـــل »الــقــرنــيــة 
وامللتحمة«، فامللتحمة 
تتأثر بأشعة الشمس 
ألنها طبقة شفافة ينفذ 
مــنــهــا الـــضـــوء ويــســبــب 
فيها حــروق تظهر على 
املدى البعيد، إضافة الى 
أن دخـــول حــزمــة كبيرة 
مــن أشعة الشمس تزيد 
مـــن منـــو طــبــقــات مليئة 
بــالــشــعــيــرات الــدمــويــة 
ــني«  ــع وأهـــمـــهـــا »ظـــفـــر ال
الذى يسبب تشوه فى هذه 

املنطقة.
ــحــذر د. ســمــاحــة من  وي
ــادة التى  ــ ــرار غــيــاب امل أضــ
تعكس أشعة الشمس فى النظارات املقلدة حيث 
تتعّرض العني لقدر كبير من األشعة التى تقلل 
من كمية الغدد التى تفرز الدمع واملسئولة عن 
رطوبة العني ما يؤدى إلى جفافها، ومن املمكن 
أن يؤدى إلى تقرحات أو تشققات فى القرنية 
وفــى حــالــة إهــمــال املــريــض الكشف عــن هذه 

األمراض قد تؤدى إلى العمى.

نظارات الكبارى واألرصفة تؤدى لتلف العني وفقدان البصر 

سحر الشربينى



الفساد اليزال  ينخر 
فى ملف القمح 

ويهدد »لقمة 
عيش« املصريني 

ويكشف خفايا 
»سبابيب« املسئولني

 باملستندات:

  مخالفات فى حساب 
 مخزون اإلنتاج

بـ 12.9 مليون جنيه 
كشفت التقارير الرسمية 
أن الــشــركــة بحساب قيمة  
مخزون اإلنتاج التام  بـ 12.9 
مليون جنيه، ولكنها قامت 
بتقييمه دون حساب التكلفة 
الفعلية على مستوى الوحدة 
اإلنتاجية، باملخالفة للمعيار 
املحاسبى املــصــرى، كما لم 
ــإعــداد قــوائــم تكاليف  تقم ب

خاصة بالنخالة.
ــا أن الــشــركــة ال تهتم  ومبـ
ــراءات  ــ مبــتــابــعــة وتــقــنــن إجـ
احلــصــول على مستحقاتها 
ــات مـــا لــديــهــا بشكل  ــ ــب ــ وإث
قانونى ودقيق، فمن الطبيعى 
ــدة  أن تــتــزايــد قــيــمــة األرصــ
املتوقفة لديها لتصل إلى 8.5 
مليون جنيه، يــرجــع بعضها 
إلــى أكثر من 22 عاما، رغم 
صدور أحكام قضائية لصالح 
الشركة بشأن بعضها، ولكن 
لم تتخذ الشركة اإلجــراءات 
ــة لــتــنــفــيــذهــا، علما  ــازمـ الـ
ــا طاملا  ــهـ بـــأن مجلس إداراتـ
ــررت تـــوصـــيـــاتـــه بــشــأن  ــ ــك ــ ت
مــضــاعــفــة اجلـــهـــد املـــبـــذول 
لتحصيل مستحقات الشركة 
لدى العماء، ومتابعة تنفيذ 
األحـــكـــام، دون جــــدوى من 
ــك، وكــأمنــا رفــع القائمون  ذل
ــل  ــذه األمـــــــور داخــ ــ عـــلـــى هـ
ــارات تكبير  ــ ــع الـــشـــركـــة شــ
الدماغ، وال عزاء للمال العام.
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إميان بدر

فى
الممنوع

مسلسل التالعب فى مطاحن وصوامع وزارة التموين.. العرض مستمر
 

نعلم أن إقامة وزير التموين السابق خالد 
حنفى فــى فــنــدق إنتركونتيننتال لــم تكن 
السبب الرئيس فى اإلطاحة به من منصبه، 
رغــم أنــه مت تفجيرها قبيل اإلقــالــة بأيام 
قليلة، ووقتها أحاطت عامات االستفهام  
بالرجل وقيل أن هناك شبهات حــول من 
يدفع له تكلفة احلياة داخل اجلناح الفاخر 

بالفندق السوبر.
وألن املــصــريــيــن شــعــب يعشق النميمة 
انشغلوا بتفاصيل تلك القصة وتباروا فى 
ــراض وتــصــور مــن ميــكــن أن يــكــون قد  ــت اف
ــر عــلــى خلفية  ــوزي حتــمــل نــفــقــات إقــامــة ال
عاقاته ومصالح وزارتــه  مع كبار التجار، 
بوصفه كــان رئيًسا للغرفة التجارية قبل 
ــًرا للتموين، وتــنــاســى هــؤالء  ــ أن يــأتــى وزي
ومعهم بعض وســائــل اإلعـــام أن مجلس 
الــنــواب املــوقــر كــان قــد شكل جلنة تقصى 
حقائق برملانية بهدف البحث والتنقيب بل 
والنبش فى ملفات منظومة اخلبز املدعم 
التى كان يتباهى بها »حنفى« ويعتبرها درة 
ــه، ووقتها قامت  التاج بن إجنـــازات وزارتـ
تلك اللجنة التى ترأسها النائب املهندس 
الزراعى مجدى ملك مكسيموس - قامت 
بزيارة بعض صوامع تخزين القمح فى بعض 
املناطق واملحافظات، لتكشف عن مخالفات 
تصل إلى حد اجلرائم فى جميع الصوامع 
التى قاموا بزيارتها، وتنوعت تلك املخالفات 
مــا بــن التاعب فــى الكميات والنوعيات 
املخزنة وسوء حالة األقماح، باإلضافة إلى 

الفوارق بن ما هو مثبت بالدفاتر وما هو 
على أرض الــواقــع، ناهيك عن لعبة توريد 
القمح املستورد األقل سعًرا على إنه محلى 
مقابل نسبة من العموالت والــرشــاوى من 

فرق السعر.
تلك اللجنة كنت تضم نوابا مشاكسن من 

نــوعــيــة الصحفى 
واإلعـــامـــى 

ــان هــو نفسه  ــرى، والــــذى كـ ــك مصطفى ب
ــر فــى فندق  ــوزي مــن فجر قضية إقــامــة ال
ــقــدم بــبــاغ ضـــده للنائب  سميراميس وت
العام فى هذا الشأن، ومن ثم قرر »بكرى« 

ــواب أن يتحول تقرير جلنة  ــن ــه ال وزمــائ
تقصى احلقائق إلــى استجوابات ساخنة 
تطالب بسحب الثقة من الوزير، كما قرروا 
أن يتقدموا بــبــاغ للنائب الــعــام مدعوما 
بــاألدلــة الــتــى مت جمعها مــن خـــال عمل 
الــلــجــنــة، ولــكــن حنفى قـــرر أن يستبقهم 
ويتقدم باستقالته أو باألحرى مت إجباره 
ــى تــقــدميــهــا عــمــًا  عــل

بنظرية«إذا بليتم فاستتروا«، وبذلك سقطت 
جميع االستجوابات املقدمة ضده، ألنه لم 
يعد وزيــرا، ولكن كان الغريب فى األمر هو 
اختفاء جميع  الباغات واملستندات واألدلة 
التى تدين الرجل وقيادات وزارته وشركاتها  
ــر  ــوزي ــروف غــامــضــة، بــل وتــلــقــى ال فــى ظــ
املستقيل خطاب شكر وتقدير من مجلس 
ــوزراء ورئيسه شريف إسماعيل، وخرج  الـ
ليعلن فى مؤمتر صحفى وفى حوار إعامى 
أنه استقال بإرادته؛ ألنه رفض تناول وسائل 
اإلعـــام  حلياته الشخصية ومــا قيل عن 
إقامته فى الفندق الفاخر، متجاها ملف 

القمح واخلبز وما فيه من«باوى«.  
ــر من  غير أنــه برحيل حنفى وتعين وزي
املؤسسة العسكرية املشهود لها بالنزاهة 
والصرامة، هو اللواء محمد على مصيلحى 
لم يغلق ملف أزمــات القمح ومشاكله، التى 
تنبت دائــمــا مــن جــذور الفساد والتاعب 
ــام،  وتــتــفــرع لتصل إلى  ــع ــال ال ــدار املـ وإهــ
جــرائــم السرقة واالخــتــاس والــتــزويــر، ثم 
ــات جــديــدة ومــشــاكــل نــقــص فى  ــ تثمر أزم
املعروض من الدقيق واخلبز املدعمن، تلقى 
بظالها على كارثة أخرى هى عدم وصول 
الــدعــم إلــى مستحقيه فــى غالبية ورمبــا 

جميع القطاعات.
ومن هنا نفتح فى السطور التالية إحدى 
ــف الــشــائــك، املتعلق  ــل صــفــحــات هـــذا امل
بالفساد واملخالفات والتجاوزات فى بعض 
شركات املطاحن التابعة للدولة، لنكشف عن 
املزيد من املفاجآت تتخلص فى عبارة أن 
نهر التاعب ما زال يجرى، حسبما تكشف 

التقارير الرقابية الرسمية.

رغم اإلطاحة بخالد حنفى وسقوط االستجوابات واختفاء البالغات

اختالسات ومخالفات باملاليني فى شركة مطاحن شرق الدلتا 
ــزى  ــ ــرك ــ ــاز امل ــ ــهـ ــ كـــشـــف تـــقـــريـــر اجلـ
للمحاسبات الــصــادر مــؤخــرا حــول أداء 
شركة مطاحن شــرق الدلتا، عن العديد 
ــى شــابــتــهــا مــخــالــفــات  ــت مـــن الــوقــائــع ال
جسيمة، حــيــث ضــربــت اإلدارة عــرض 
احلــائــط بالقانون واملعايير املحاسبية 
املصرية فــى العديد مــن األمـــور، بــدأت 
مببلغ 900 مليون جنيه رصدها التقرير 
ــرى:  ــنــد«مــخــصــصــات أخــ ــى ب ــاءت فـ ــ جـ
منظومة حترير الدقيق- تكلفة الطحن«، 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــقــائــمــن على  وأشــ
إعداد القوائم املالية للشركة، لم يلتزموا 
فى هذا البند باملعيار املحاسبى املصرى، 

فيما يتعلق بتدعيم املخصصات.
وفى سياق متصل كشف تقرير اجلهاز 
املـــركـــزى لــلــمــحــاســبــات أن الــشــركــة لم 
تقم بتقنن إجــــراءات وضــع يــدهــا على 
ــى الــتــى آلـــت إلــيــهــا بالتأميم أو  األراضــ
بقرارات التخصيص، كما لم يتم تسجيل 
األراضــى املشتراة بعقود ابتدائية، ومن 
ــزاعــات تبلغ قيمتها 16 مليون  بينها ن
جنيه، بــن »مطاحن شــرق الدلتا« وبن 
محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط، 

بشأن مخبزى أبو حماد والفردوس.
وال يقتصر هذا التقصير على اإلدارة 
احلالية، ولكنه على ما يبدو أسلوب عمل 
متجذر لدى إدارات الشركة منذ عقود، 
حيث رصد التقرير عدم حرص اإلدارات 
على احلفاظ على ممتلكات الشركة التى 
آلت إليها بالتأميم، بعد ثــورة 23 يوليو، 
وحتــديــدا منذ عــام 1961 آلــت للشركة 
أرض مــطــحــن الـــزاهـــد، وكـــذلـــك أرض 

مطحن الطويل، وهى أراض أقيم بشأنها 
نــزاعــات قضائية منها مــا صـــدرت فيه 
أحكام لصالح ورثة الزاهد وقامت الشركة 
باستئناف احلكم، ومنها ما هو متداول 
حتى اآلن، وأوصى التقرير الرقابى إدارة 
الشركة ومحاموها باتخاذ اإلجـــراءات 

القانونية الازمة للحفاظ على حقوقها، 
ومتابعة القضايا املنظورة أمام املحاكم.

ولكن تؤكد الــوقــائــع أن تلك التوصية 
لـــن تــلــقــى اهــتــمــامــا لـــدى اإلدارة الــتــى 
تتقاعص حتى عن استكمال إجراءات نقل 
ملكية أراض أخــرى، آلــت إليها مبوجب 

قــرارات اجلمعية العمومية غير العادية 
لشركة الصوامع، وهى شركة ملغاة منذ 
عــام 1985، حيث آلــت ممتلكاتها إلى 
شركة املطاحن علما بأن تلك املمتلكات 
ليست بالقليلة، ومن بينها مطحن عرابى 
ومــطــحــن فــاقــوس ومــطــحــن أرجــيــوس، 

وأرض شونة منيا القمح، ومخبز منيا 
القمح.  

وحينما حــاولــت مثل هــذه الشركة أن 
تــطــور بعض ممتلكاتها الــتــى هــى حتت 
يدها بالفعل، كــان مصير تلك املحاولة 
ــدار املــزيــد من  ــ املــزيــد مــن الــفــشــل وإهـ
املــايــن، حيث رصــد التقرير مخالفات 
أخرى فى عملية تطوير مطحن جمصة، 
الذى مت استامه ابتدائيا فى عام 2014 
وتكلفت أعــمــال الصيانة وقــطــع الغيار 
2.4 مليون جنيه، باإلضافة إلى غرامات 
مخالفات العينات التى مت توقيعها على 
املطحن وتبلغ قيمتها 4.6 مليون جنيه، 
واألدهــى أن الفرق بن القدرة التعاقدية 
للمطحن وبن القدرة املتاحة حاليا يصل 
إلى 105 ألف طن، متثل خسارة متواصلة 
ستظل تتكبدها الشركة حتى نهاية العمر 
االفــتــراضــى ملطحن جمصة، الـــذى أكد 
تقرير اجلهاز املركزى أنه لن يحقق العائد 
الــذى مت تطويره من أجله، بل واعترفت 
اجلمعية العمومية للشركة نفسها بأن 
ذلك جاء نتيجة عدم إعداد دراسة جدوى 

جيدة.
وفــى ضــوء ما سبق ال يعد غريبا على 
شــركــة كــهــذه أن تــقــدم ســجــات مالية 
غير مستوفاة، حيث قــال تقرير مراقب 
احلــســابــات أنــهــا قــامــت بتسجيل بعض 
املبانى بسجل األصول الثابتة دون حتديد 
مساحتها ومكوناتها، كما مت إدراج بعض 
اآلالت واألدوات والصوامع بقيمة إجمالية 
ــهــا ومــواصــفــاتــهــا  ــد مــفــردات دون حتــدي

باملخالفة للمعايير املحاسبية املصرية.

900 مليون جنيه لتدعيم مخصصات منظومة حترير الدقيق 
وتكلفة الطحن باملخالفة للمعيار املحاسبى املصرى

لم تقنن إجراءات وضع يدها على األراضى التى آلت إليها بالتأميم 
أو بقرارات التخصيص ولم تسجل األراضى املشتراة بعقود ابتدائية

بكرى مصيلحىحنفى
ملك

خسارة  1.8 مليون جنيه لعدم توريد الكميات املتفق عليها خالل املوسم احلالى

بسبب عدم إجراء جرد فعلى للصوامع

حقيقة التالعب فى كميات األقماح املحلية واملستوردة

 على صعيد كميات القمح اململوكة 
للشركة رصد التقرير كميات من القمح 
املستورد  تبلغ 18025 طنا، فيما وصلت 
كميات القمح املحلى إلى 346183 طنا، 
وجاء فى التقرير أن وجود تلك الكميات 
يــرجــع إلـــى عـــدم قــيــام اإلدارة بــإجــراء 

تصفية صفرية وجرد فعلى للصوامع.
فــى حــن عــجــزت الــشــركــة عــن تدبير 
ــواردة ملوسم  ــ كميات األقــمــاح املحلية ال
2016، خال الفترة املتفق عليها، حيث 
إستطاعت فقط أن تدبر 5% من إجمالى 
ــوردة، باملخالفة للضوابط  ــ الكميات امل
ــداول األقـــمـــاح، ممـــا حمل  ــتـ املــنــظــمــة لـ

الشركة حــوالــى 1.8 مليون جنيه قيمة 
غرامات تأخير.

وفى ملف تخزين القمح رصد التقرير 
مخالفات مالية وصحية جسيمة، حيث 
لــم يتم اســتــخــدام أجــولــة جــوت مشتراة 
ــاوز ثمنها وقتها 2  منذ عــام 2013 جتـ
ــمــرت الــشــركــة فى  مــلــيــون جــنــيــه، واســت
تخزين القمح داخــل أجــولــة باستيكية 
غــيــر مخصصة لــغــرض الــتــخــزيــن، مما 
أدى إلـــى ســـوء حــالــتــه، وهـــو مــا يعرض 
الشركة للمساءلة حال ثبوت فساد بعض 
الكميات، وعــدم صاحيتها لاستهاك 

اآلدمى.

أرصدة متوقفة ومرحلة تتضمن 18 مليون جنيه باإلضافة إلى الديون املشكوك فى حتصيلها
عجوزات مرحلة  منذ سنوات تتجاوز قيمتها  8 ماليني جنيه و4 ماليني جنيه محصلة جرمية اختالس  »الستامونى«

69 مليون جنيه أرصدة دائنة فى منظومة الدقيق احلر دون حتديد أسماء املطاحن واملخابز

يزخر ملف األرصدة الدائنة واملدينة لدى شركة مطاحن شرق الدلتا 
بالعديد من املخالفات والتجاوزات التى تصل إلى جرائم االختاس 
والتاعب، وتتجاوز قيمتها ماين اجلنيهات، حيث جــاء فى تقرير 
اجلهاز املركزى للمحاسبات أن أرصدة العماء الدائنة تضمنت مبالغ 
وصــل إجماليها إلــى 69 مليون جنيه، وضعتها قــوائــم الشركة حتت 
مسمى«منظومة الدقيق احلــر«، دون توضيح أسماء املطاحن واملخابز 
املتعامل معها، وكم من اجلرائم ترتكب حتت شعار تلك املنظومة، التى 

هى منظومة اخلبز احلر والدقيق احلر.
وإن كانت األرقــام تؤكد أن منظومة خالد حنفى احلــرة ليست هى 
املتهم األوحـــد فــى عمليات الفساد وجــرائــم االخــتــاس، حيث رصد 
التقرير أرصــدة متوقفة ومرحلة منذ سنوات بلغت قيمتها 18 مليون 

جنيه، باإلضافة إلى ديون مشكوك فى حتصيلها.
فى حن أثبت التقرير الرقابى أن إدارة الشركة احلالية ليست منشأة 

ملنظومة الفساد، ولكنها مكملة لها وتسير على الدرب الذى بدأته إدارات 
سابقة، حيث بلغت قيمة العجوزات التى تعود إلدارات انتهت خدمتها 

حوالى 8.2 مليون جنيه.
وألن املــال السايب يعلم السرقة، لم تقتصر األمــور على إهمال أو 
تقاعص عن حتصيل املستحقات أو حتى فروق وعجز فى األرقام تدور 
ــدار، وإمنــا ورد فــى التقرير أن جرمية  حوله شبهات التاعب واإلهــ
اختاس واضحة ومثبتة تعرضت لها الشركة عام 2005، ارتكبها شخص 
يدعى محمد الستامونى، وجهت له املحكمة تهم االختاس وإعــدام 
كميات من األقــمــاح اململوكة للشركة، وحكم عليه فى الشق اجلنائى 
بالسجن، إال أن إدارة الشركة قامت بالطعن بالنقض على احلكم، وكأمنا 
تسعى لتبرئة شخص اختلس مبلغ 4 ماين جنيه، مــازال مدرجا فى 
سجات الشركة باسمه، حيث رصد التقرير هذه القيمة مؤخرا متمثلة 

فى جرمية االختاس، التى لم يتم تسويتها منذ أكثر من 11 عاما.
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تعتبر جــرميــة اإلجــهــاض أو 
إســقــاط احلــوامــل مــن اجلــرائــم 
ــاة  ــرة احلــــــدوث فـــى احلــي ــي ــث ك
العملية، فــى ظــل ارتــفــاع نسب 
االغتصاب والعالقات املحرمة 
وكــذلــك الــطــالق، والغريب هنا 
ــم يضع  أن الــقــانــون املــصــرى ل
لها تعريفا مــحــددا حتى اآلن، 
ــه قــلــيــاًل مــا تــصــدر فى  كــمــا أنـ
ــة فى  ــاإلدان مواجهتها أحــكــام ب
مصر؛ وذلــك العتماد اجلرمية 
فى وقوعها على عنصر اخلفاء 
فــال يبلّغ عنها، وإمنـــا تكتشف 
مبــحــض الــصــدفــة، خــصــوًصــا 
إذا ما أدى اإلجهاض إلــى وفاة 
احلـــامـــل، وحــتــى إذا اكتشفت 
فإنه مــن الصعب إثباتها، كما 
أن قلة أحكام اإلدانــة قد يكون 
سببها تفّهم القاضى للظروف 
االجتماعية أو االقتصادية التى 
قــد تــدعــو بــعــض األمــهــات إلــى 
اللجوء لإلجهاض.  أمــا قانون 
العقوبات املصرى فقد تعرض 
لتلك اجلرمية فى املــواد 260، 
و261، و262، و263 حيث 
وصــفــهــا بــأنــهــا جــنــحــة، ولكنها 
قـــد تــصــبــح جــنــايــة عــقــوبــتــهــا 
األصلية احلبس من 24 ساعة 
ــى 3 ســـنـــوات، فــيــمــا ميكن  ــ إل
للقاضى تخفيف الــعــقــاب إذا 
متــت اجلــرميــة بــدافــع معقول؛ 
كــالــتــخــلــص مـــن طــفــل مــصــاب 
مبـــرض خــطــيــر، أو فــى حــاالت 
إباحتها إذا كــان احلمل خطًرا 
عــلــى حــيــاة املــــرأة، علما بأنها 
جرمية القتل الوحيدة التى ال 
يــعــاقــب الــقــانــون املــصــرى على 

الشروع فيها.

أسرار قلة صدور أحكام باإلدانة 
حتى إذا أدى لوفاة احلامل

مفاجأة: القانون املصرى لم 
يضع تعريًفا حتى اآلن جلرمية 

اإلجهاض وال يعتبر محاولة 
إسقاط احلامل شروًعا فى القتل

اجلرائم األخالقية »تنتهك عرض« املجتمع املصرى 

من التحرش اللفظى واجلسدى فى الشارع إلى االغتصاب والتهديد بهتك العرض

جرائم الفعل الفاضح واخلادش للحياء.. أشكال وألوان!!! 
من الناحية القانونية تعرف اجلرمية بأنها 
كل فعل مخالف ألحكام قانون العقوبات، 
باعتباره هو الذى يتضمن األفعال املحرمة 
ويحدد مقدار عقوبتها، وملا كانت اجلرمية 
بطبيعتها عمال ضــاًرا باملجتمع لذا شرعت 

الهيئة االجتماعية عقابا على مرتكبيها.
ومــن هــذا املنطلق يعتبر الفعل الفاضح 
أو األمــر املخل باحلياء هو كل فعل مغاير 
لقواعد السلوك التى تسيطر على جميع 
ــعـــادات والتقاليد  الــعــالقــات فــى ضـــوء الـ

االجتماعية والــقــيــم الدينية واألخــالقــيــة 
السائدة فى الزمان واملكان اللذين ارتكب 

فيها الفعل.
وقـــد تــعــرض الــقــانــون املــصــرى جلرمية 
الفعل الــفــاضــح املــخــل بــاحلــيــاء وجـــرم كل 
فعل يخل بحياء الغير، ســواء إذا وقع هذا 
الفعل املخل باحلياء فى عالنية أو فى غير 

عالنية.
حيث تــنــاول القانون املناظر العارية أو 
املــظــاهــر اجلنسية الــتــى تخل بــاحلــيــاء أو 

ــادة 278  ــ تــخــالــف اآلداب الــعــامــة،  فــى امل
مــن قــانــون العقوبات حيث نصت على إن 
) كل من فعل عالنية فعال فاضحا مخال 
باحلياء يعاقب باحلبس مــدة ال تزيد على 
سنة أو بغرامة ال جتــاوز ثالثمائة جنيه(، 
وحاليا تتصاعد املطالبات بتعديل هذه 
ــادة مــن الــقــانــون وتغليظ العقوبة على  املـ
الفعل الفاضح الــذى تطور ليصبح حترشا 
جنسيا ولفظيا ميثل ظاهرة تــؤرق املجتمع 
املصرى، وتهدد شبابه وبناته،  حيث حتتل  

مصر املركز الثانى من حيث نسب التحرش 
عامليا بعد أفغانستان، كما تتصاعد نسبة 
جرائم االغتصاب والعالقات املحرمة ومن 
ثم يصبح تعديل قوانني حماية األعــراض 
واألنساب أولى من تعديل قانونى االستثمار 

والتظاهر.
ــرب فــى هــذا الــســيــاق أن القانون  واألغــ
احلـــالـــى يــنــص عــلــى أنـــه إذا وقـــع الفعل 
الــفــاضــح املــخــل بــاحلــيــاء فــى غير عالنية 
ولكن فى حضور إمرأة غير راضية عن هذه 

األفعال، يعد الفعل فى هذه احلالة عدوانا 
على حريتها اجلنسية ألنها أكــرهــت على 
مــعــانــاة فعل لــه معنى جنسى وهــو حسب 
املجرى الطبيعى لألمور متهيدا ألفعال أكثر 

فحشا، تصل إلى حد االغتصاب.
وقد تناول القانون هذه اجلرمية فى املادة 
279 من قانون العقوبات حيث نصت على 
أنه ) يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب 
مع امــرأة أمــرا مخال باحلياء ولــو فى غير 

عالنية (.

من الفعل الفاضح إلى اإلجهاض وقتل »أوالد احلرام« وأمهاتهم

ــال القادمة  ــر النسل  واألجــي وعــلــى ذك
لوحظ أن توصيات املؤمتر اهتمت فقط 
ــإرضــاء مـــزاج الــشــبــاب الــثــائــر أو األدق  ب
اجلائع سياسيا، الــذى يتنفس تظاهرات 
ويحلم باخلروج إلى الشوارع للتعبير عن 
رأيــه ومعارضته للنظام احلاكم، وتناسى 
القائمون على املؤمتر وغيره من الفعاليات 
الشبابية أن فى مصر صبية وفتيات، ال 
يعنيهم أن يتم تعديل قانون التظاهر أو 
إلغائه، وال يريدون اخلــروج إلى الشوارع 
ألنهم ببساطة يقيمون فى تلك الشوارع 
ويفترشون األرصفة، منهم من لقى طريقه 
إلــى غياهب السجون، ومنهم من ينتظر 
دوره، وهؤالء هم األطفال والصبية ضحايا 
التفكك األسرى واجلرائم األخالقية التى 
تفشت فى املجتمع بشكل جدير بالدراسة.

ــورات ويتم  ــثـ ــود كــل الـ ــ ــهــم وق ــم أن ورغــ
ــط  ــتــش وشــري ــالــســنــدوي ــجــارهــم ب ــئ اســت
ــادول لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال احلـــرق  ــ ــرام ــ ــت ــ ال
والتخريب وإلــقــاء احلــجــارة واملــولــوتــوف، 
ــورة أٌكــلــهــا ينساهم  ــث ولــكــن حــني تــؤتــى ال

ــع، لــتــجــلــس الــســلــطــة مـــع شــبــاب  ــي اجلــم
السياسة وتعقد لهم املــؤمتــرات وتغدق 
عليهم بــاملــقــاعــد الــبــرملــانــيــة واملــنــاصــب 

ــال الـــشـــوارع وكـــان أول مسئول  أو أطــف
مصرى فى التاريخ يصفهم بعبارة أنهم 
ــشــارع، فماذا  ــا وحلمنا الــلــى فــى ال والدنـ

الفتاة املصرية جان أم مجنى 
عليه فى جرائم القتل 

والتعدى بسبب الشرف ؟!!
 رغـــم مــحــاوالت الــتــوعــيــة ونــشــر الــفــكــر املستنير فى 
املجتمع املصرى، مازالت نظرة العديد من القطاعات 
خاصة الشعبية والريفية للفتاة أو املـــرأة التى 
تتعرض جلــرميــة اغتصاب أو يتم التغرير بها 
عاطفيا وجسديا، نظرة قاصرة ومخالفة لصحيح 
األديان، حيث تتعامل األسرة واملجتمع مع الفتاة 
الضحية املجنى عليها على أنها جانى أو متهم 
أول، لتنال مبفردها عقوبة القتل أوالتعذيب 
والــضــرب مــن أسرتها والنبذ مــن املجتمع، 
علًما بأنها إما أن تكون  ضحية ومجنى عليها 
بنسبة 100% وقع عليها اعتداء جسدى عنوة 
ودون إرادة منها، أو على األقل هى متهم ثان أو 
شريك فى جرمية، ومع ذلك تدفع ثمنها وحدها 
ويترك الفاعل األصلى الذى انتهكها بالعنف أو 
باملخادعة حًرا مكرما من املجتمع، رغم أن الشرائع 
السماوية أقــرت بعقوبة املغتصب وحــده وســاوت فى 

العقوبة بني الزانية والزانى.
وفــى هــذا السياق رصــدت دراســة أعّدها املركز 
الــقــومــى للبحوث االجتماعية فــى مصر ظاهرة 
ارتكاب جرائم القتل والتعدى على الفتاة واملــرأة 
املصرية من قبل أسرتها بدافع الشرف،  وكشفت 
ــذه اجلـــرائـــم ارتــكــبــت  ــة أن 52% مــن هـ ــدراسـ الـ
بواسطة السكني أو املطواة أو الساطور، وأن %11 
منها مّتت عن طريق اإللقاء من املرتفعات، وحوالى 
9% باخلنق ســواء باليد أو احلبال و8% بالسم و%5 
نتيجة إطالق الرصاص، و5% نتيجة التعذيب حتى 

املوت بحسب الدراسة.
كما أوضحت الــدراســة  أن 70% من هــذه اجلرائم 
ارتكبها األزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها األشقاء ضد 
شقيقاتهم بينما ارتكب اآلبــاء 7% فقط من هذه اجلرائم 
ضد بناتهم، أما نسبة الـ 3% الباقية من جرائم الشرف فقد 

ارتكبها األبناء ضد أمهاتهم.

ــلــوزراء، تــاركــني األطــفــال الذين  املعاونة ل
رفــض املشير عبدالفتاح السيسى وقتما 
كان مرشحا رئاسيا أن يسميهم باملجرمني 

فعلت الدولة لكى “تلملم”هذا العرض؟
لإلجابة على هــذا الــســؤال كــان علينا 
ــم األخالقية  أوال أن نفتح ملف اجلــرائ
وضحاياها وكيفية تعامل املجتمع معهم 
قانونيا واجتماعيا، وما هى القوانني التى 
تتعامل مع ما يعرف باجلرائم األخالقية 
التى يكون الطفل أو الشاب أو الفتاة فيها 
أحيانا جانى وفى كثير من األحيان مجنى 
عليه، والسؤال األهم هل املجتمع املصرى 
بحاجة إلى ثورة تشريعية لتعديل القوانني 
التى تتعامل مع هؤالء، أم  أن البداية هى 
ثورة دينية وتربوية، وما هى اجلهة املنوط 
بها تعديل منظومة السلوك وإعادة صياغة 
النسق القيمى واألخالقى فى املجتمع، إذا 
كان مجلس النواب بلجنته الدينية تركت 
مثل تلك القضايا وعكفت على دراســة 
مشكلة تعطل التكيييفات مبسجد السيدة 
ــب، فــى حــني أعــلــن رئــيــس احلكومة  ــن زي
شــريــف إسماعيل متفاخًرا أن حكومته 
ــرى عــلــى تــعــديــل قــانــون  تعكف هــى األخــ
االستثمار، متجاهال فكرة أن االستثمار 
فى البشر أبدى منه فى احلجر واملنشآت.

 ومن جانبنا نحاول طرح ومناقشة تلك 
املفاهيم فى سياق السطور التالية.

إميان بدر

أعد املستشار الدكتور عادل عامر اخلبير 
القانونى ومستشار الهيئة العليا للشئون 
ــاالحتــاد الــدولــى  القانونية واالقــتــصــاديــة ب
ــر والــصــوفــيــة، أعـــد  دراســـة  لــشــبــاب األزهــ
حديثة بــعــنــوان” اجلــرائــم االجتماعية فى 
قانون العقوبات املصرى”، واستهل اخلبير 
الــقــانــونــى والــســيــاســى دراســتــه بـــأن عــرف 
اجلــرميــة بــوجــه عــام موضحا أنــهــا ظاهرة 
اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل 

أن تكون حالة قانونية.
ــى أن الفعل اإلجــرامــى  وأشــار”عــامــر” إل
ــراع بـــني الــفــرد  ــصــ ــ ــالـــة ال هـــو نــتــيــجــة حلـ
واملجتمع، وقــد كــان مفهوم اجلرمية قدمياً 
ــزى إلـــى نــفــس املـــجـــرم الـــشـــريـــرة، وأن  ــع ي
االنــتــقــام هــو األســـاس فــى رد فعل السلوك 
اإلجرامى،  الفتا إلى أنه ليس وجه العجب 
فــى اجلــرميــة أنها موغلة فــى الــقــدم، فتلك 
حقيقة رواهــا لنا التاريخ فيما روى، بل إن 
الكتب السماوية تعود باجلرمية إلــى عهود 
أشد سحقًا وأبعد حتوًرا  مما بلغه التاريخ، 
حيث حتكى لنا أن اإلنــســان لــم يكد يعمر 
األرض بعدما أخـــرج مــن اجلــنــة حتى قدم 
للشر قربانا، فسفح دم أخيه ظلما وعدوانا 
وكان مصرع هابيل على يد قابيل أول مأساة 
إنسانية على وجه األرض، إمنا وجه العجب 
فيما يــردده بعض الباحثني عن ثبات نسبة 

اإلجرام.
 مبــعــنــى إن كــل جتــمــع مــن الــنــاس يــؤدى 

للجرمية ضريبة ذات نسبة ثابتة، وأكــدت 
الدراسة أن الباحثني وإن اختلفوا فى هذا 
األمر ولكنهم يتفقون جميعاً على إن اجلرمية 
ظاهرة اجتماعية رافقت املجتمع البشرى 

منذ نشأته.
وتــــعــــرف اجلــــرميــــة مــــن وجــــــه نــظــر 
االجتماعيني بأنها سلوكاً مغايرا لألعراف 
االجتماعية املتعارف عليها فى املجتمع، 
فاجلرمية هنا مبفهومها العام هى األفعال 
ــفــرد واملــجــتــمــع مــعــا، لذلك  الــتــى تــضــر ال
تصدى املجتمع لها فسن القوانني اجلنائية 
وحدد العقوبات للمخالفني، وكذلك وضع 
عــقــوبــات اجتماعية للمخالفني ألعــرافــه 
وقيمه املتعارف عليها وأوجــب احترامها 

واالمتثال إليها.
ومــن تلك الــزاويــة ال ميكن أن تكون نسبة 
اجلرمية ثابتة فى جميع املجتمعات، وإمنا 
تتغير وتتباين من مجتمع آلخر وفًقا لظروفه 
وخصوصيته، وإن كــانــت أسبابها تتشابه 
فى معظم األحــيــان، حيث أوضحت دراســة 
الدكتور عادل عامر أن اإلحصاءات الفرنسية 
أثــبــتــت أن )75%( مــن املــجــرمــني  ينتمون 
إلــى أســر مفككة، أمــا فى الــواليــات املتحدة 
األمريكية فقد دلــت اإلحــصــاءات على إن 
)67%( من املجرمني ينتمون إلى أسر مفككة.

كذلك أثبتت إحصائيات أجريت فى أملانيا 
ــداث – وهــم األطــفــال  أن )63%( مــن األحــ
ــبــوا جـــرائـــم واملــحــبــوســني فى  ــك الـــذيـــن ارت

مؤسسات رعاية األحداث-  وحتديدا الذكور 
من هــؤالء األحــداث  كانت العالقة بني 

آبائهم وأمهاتهم سيئة وأن )%82( 
مــن الفتيات املــتــورطــات فــى جرائم 
ــالت  ــمــون إلــــى عــائ ــت ــن أخـــالقـــيـــة ي

يسودها اخلالف وعدم التفاهم.
ومــن أوروبـــا وأمــريــكــا إلــى مصر 
ــدت اإلحــصــاءات على أن  حيث أك
ــداث كانت  )61,5%( مــن األحــ
عالقاتهم مع آبائهم سيئة وأن 
ــان اخلـــالف  ــ )65%( مــنــهــم ك
يسود  فى العالقة بينهم وبني 

والديهم.
ــلـــك األرقــــــام  وفـــــى ضـــــوء تـ

استخلصت الــدراســة أن األســرة 
من أقوى العوامل اخلارجية التى تؤثر 
فى تكوين شخصية الــفــرد، وتتحكم 
فى سلوكه وتوجيهه، ففيها ميارس 
جتاربه األولى ومنها يستمد خبراته 
وعنها يقتبس الــعــادات والتقاليد، 
ــصــواب،  ويــعــرف معنى اخلــطــأ وال
ــه مــن أهــم مظاهر  ــى أن ــارت إل وأشــ

ــرة هــو التفكك املـــادى،  تفكك األســ
الــذى يــراد به غياب أحــد الوالدين أو 

كليهما معا فى نطاق األسرة، حيث جتمع 
اإلحصاءات فى جميع دول العالم على أن 

الصلة وطيدة بني التفكك األســرى املادى 
وبني ارتكاب اجلرمية.

باألرقام: 61% من األحداث كانت عالقاتهم مع آبائهم سيئة و65% منهم على خالف مع والديهم

 مع انتهاء املؤمتر الوطنى األول للشباب الذى شهدته مدينة شرم الشيخ مؤخرا، 
أكد املراقبون أن املؤمتر  شهد مناقشات وتوصيات جيدة، وأن اخلطر احلقيقى الذى 
يتهدد شباب مصر ويضرب عالقتهم بالدولة وما تبقى من انتمائهم لها هو أن تتحول 

توصيات املؤمتر إلى أوراق فى األدراج، وال تعرف طريقها إلى حيز الواقع.
والغريب أنه عقب انتهاء اجللسة اخلتامية وإعالن التوصيات النهائية كانت مدينة 
شرم الشيخ التى تتباهى بها الدولة ودائما حتتضن مؤمتراتها، تغرق فى “شبر مية”، 
لست فقط بفعل مياة السيول وكارثة الطبيعة، ولكنها تغرق وتسحق ومعها مدن 
البحر األحمر والصعيد حتت أقدام اإلهمال والتقاعص الذى جعلنا نهدر مياة نحن 
أحوج ما يكون إليها، ونتركها تهدم البيوت فوق رؤوس الناس وتقتل األبرياء وتهلك 

احلرث والنسل.

د. عادل عامر: اآلباء واألمهات متهمون فى جميع جرائم األبناء حول العالم

 توصيات وقرارات الرئيس فى مؤمتر الشباب بشرم الشيخ  اهتمت باملحبوسني سياسيا وجتاهلت ضحايا العنف والتفكك األسرى
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أهالينا

نشطاء السبوبة وجدوا ضالتهم فى العشوائيات وسيلة سهلة للحصول على ماليني الدوالرات كتمويل من اجلهات األجنبية 

تقف العشوائيات شاهدا حيا على فشل احلكومات املتعاقبة، ودليال قاطعا على 
عجزها عن إيجاد حلول جذرية للحد من تنامى ظاهرة انتشارها على اتساع اخلريطة 

اجلغرافية للبالد، فرغم يقني أجهزة الدولة بأن، الصمت وعدم الردع سيزيد من 
تفاقم األزمات، إال أنها، أى احلكومة، ساهمت بصورة أو بأخرى فى التشجيع عليها، 
عبر الرشاوى السياسية للمواطنني قبيل مواسم االنتخابات النيابية، حيث تصدر 
قرارات املصاحلات وانهاء املنازعات على املبانى املخالفة الشتراطات البناء واملقامة 

على األراضى الزراعية، وإلزام األحياء وشركات الكهرباء بتوصيل الكهرباء، مما جعل 
األمور تسير فى اجتاه الفوضى، على طريقة من أمن العقوبة أساء التصرف.

محمد عبد اللطيف يكتب 

لغز انتشار العشوائيات 
أمــا خطورة العشوائيات، فهى ليست فقط 
فى تدنى الخدمات، ان وجدت باألساس، داخل 
التجمعات البشرية التى تقطن أكشاك الصفيح 
والعشش على أطــراف المدن الكبرى، وأحيانا 
فــى القلب منها، وحـــواف الــجــبــال أو البيوت 
المقامة على مخرات السيول، فضال عن البناء 
العشوائى على األراضـــى الزراعية فى القرى 
والنجوع والكفور من الصعيد إلى الدلتا، انما 
تكمن الخطورة بمفهومها الواسع، فى المناطق 
غير اآلمــنــة، أى المناطق، المهددة الستقرار 
المجتمع خاصة فيما يتعلق بالنواحى األمنية، 
وكوارثها لم تعد خافية على أحد، هى معلومة 
للكافة، بما فيها أجــهــزة الــدولــة ومؤسساتها 
االجتماعية واألمنية والسياسية، باعتبار أن 
ــؤرق كل  الــعــشــوائــيــات بــاتــت صــداعــا مــزمــنــا يـ
األجــهــزة المسئولة داخـــل الــدولــة المصرية، 
كما أنها أصبحت إحــدى أهم المشكالت التى 
تعانى منها المجتمعات، ألنها تدفع ثمنا باهظا 
من تفاقم تداعياتها، بداية من تزايد معدالت 
الجريمة وتنوعها والفقر، وليس نهاية بانتشار 
ظاهرة االتجار فى المخدرات وتعاطيها، إلى 
جانب التسرب من التعليم االلزامى، فضال عن 
القنبلة الموقوتة، وهى أن تلك المناطق تحولت 

قبلة يقصدها »أطفال الشوارع«.
ــات الــخــاصــة بــتــعــداد  ــي تــضــاربــت االحــصــائ
المناطق غير اآلمنة، إال أن آخر تقرير رسمى 
أشــار إلى أن عددها 372 تجمعا سكانيا على 
مستوى الجمهورية، جرى تصنيف خطورة تلك 
المناطق بمعرفة الجهات المختصة، منها، 26 
تجمعا مهدد للحياة، أى أن خطورتها بلغت حدا 
يتالحم مع الموت، و260 منطقة غير مالئمة 
للسكن اآلدمـــى، إلــى جانب 60 منطقة أخــرى 

مهددة للصحة العامة، و20 تجمعا غير مستقر.
عجز الحكومات فــى اقتحام تلك القضية 
األكثر خطرا، فتح الباب واسعا أمــام نشطاء 
السبوبة، ممن وجدوا ضالتهم فى العشوائيات 
وسيلة سهلة، للحصول على ماليين الــدوالرات 
كتمويل من الجهات األجنبية بزعم المساهمة 

فى تطويرها والنهوض بالمجتمعات الفقيرة. 
ففى أعــقــاب 25 يناير تنامى الحديث عن 
تطوير المناطق العشوائية بأساليب تسويقية 
ــواء مــن الــحــكــومــة أو نشطاء  الفــتــة للنظر سـ
السبوبة، الذين جعلوا من هموم الناس وسيلة 

لالرتزاق والتربح. 
ففى الوقت الذى رصدت الدولة من موازنتها 
600 مليون جنيه فــى الــعــام الــمــالــى الــجــارى 
لتطوير المناطق الــعــشــوائــيــة، إال أن غالبية 
المبالغ تــذهــب فــى االنــفــاق على المؤتمرات 
والــمــكــافــآت، وذلـــك فــى الــوقــت الـــذى نجد أن 
حجم التمويل الخارجى يفوق تلك المبالغ، حيث 
حصلت 14 جمعية فقط على 78 مليون جنيه 

خالل 60 يوما نهاية عام 2014. 
ــوال ال يعرف  المثير للدهشة أن تلك األمــ
أحد بمن فيها الحكومة، أين ذهبت؟ لكنها أى 
الحكومة المتعاقبة اكتفت بإعداد الدراسات 
المعنية برصد المناطق العشوائية وتقسيمها 
ــراءات حاسمة للحد مــن الظاهرة،  بـــدون إجــ
أمــا الــدراســات فانتهت إلــى تصنيفها نوعين، 
مناطق غير مخططة ال تمثل خطرا مباشرا 
على الــســكــان وأخـــرى غير آمــنــة تمثل قنابل 
موقوتة تهدد حياتهم وتضر بأمن المجتمع، أما 
توزيع درجــات الخطورة فتنقسم إلى 4 درجات 
بحسب تقارير وزارة التطوير الحضارى، منها 
ــة« لــمــن يعيشون عــلــى حــواف  »خــطــورة داهــم
الجبال ومــخــرات السيول أو المبانى التى تم 
بناؤها على ردم القمامة، مثل منشأة ناصر 
بمنطقة الشهبة، وأيضا عزبة خيرالله فى »وادى 
فرعون والنرش«، إلى جانب 5 مناطق مخرات 
سيول بمحافظة أســوان وبها أيضا منطقتان 
حــواف جبال إلــى جانب البناء العشوائى على 
مخرات السيول فى وادى قنا المتاخم لصحراء 
سفاجا وهى المنطقة التى شهدت كارثة السيول 

قبل أيام وراح ضحيتها عدد من األهالى.
الــتــمــدد الــعــشــوائــى، ليس ظــاهــرة مقصورة 
على الــدولــة المصرية وحــدهــا، لكنها منتشرة 
عالمًيا بنسب مختلفة، وتعد مصر مــن أكثر 
ــدول الــتــى انتشرت بها هــذه الــظــاهــرة، لذا  الـ
فهى خضعت للدراسة والبحث من القطاعات 
المتخصصة لتحليل مفهوم العشوائيات وأسباب 
ظــهــورهــا، ثــم جــهــود الحكومة للتخلص منها 
والمصادر التمويلية لبعض المناطق العشوائية، 
واالستراتيجية المقترحة لتطوير المناطق 

العشوائية بشكل عام. 
ــق الــعــديــد مــن الــمــســمــيــات على  حــيــث أطــل
الــظــاهــرة فــهــى تــعــرف بــاإلســكــان السرطانى 
واإلسكان غير المخطط واإلسكان العشوائى 
وفوضى العمران وغيرها من المرادفات.. أما 
مــن ناحية التعريف الرسمى لها فهى تعرف 
بــأنــهــا، مجتمعات سكانية نــشــأت فــى غياب 
ــراف الرسمى  التخطيط وخـــارج نــطــاق اإلشــ
ألجهزة الدولة، وغالًبا قد تكون هذه المناطق 
محرومة من الحد األدنــى لكل أنــواع الخدمات 

والمرافق البنية األساسية.
ــراد ذات  ــ تتسم هــذه المناطق بتمركز األف
الــدخــل الــمــحــدود وهــم مــن يــعــانــون بــشــدة من 
ســوء األحـــوال االقتصادية وعــدم الــقــدرة على 
توفير االحتياجات األساسية للحياة أو االنتقال 

للعقارات فى اتخاذ الخطوات التنفيذية إلنشاء 
عدد عشرة آالف وحدة سكنية بمساحات.

¿ الــحــكــومــة تــبــحــث إزالــــة الــمــنــاطــق الــمــهــددة 
بخطر السيول 

تفاقم األزمــة دفع الحكومة التخاذ مجموعة 
ممن التدابير والخطوات المستقبلية وهى أمور 
يجب أن تكون محل اعتبار من قبل صانع القرار 
لمعالجة مشكلة فوضى العمران وإزالة المساكن 

الواقعة فى مخرات السيول منها.
 1ـ ضــرورة ربط تطوير المناطق المتدهورة 
بالقاهرة الكبرى بالمخطط االستراتيجى الذى 
تم إعــداده عام 2008، ويتضمن هذا المخطط 
أربعة أقسام أساسية تتمثل فى: تحسين البيئة 
العمرانية القائمة وخفض الكثافة السكانية 
بها، توفير الخدمات األساسية والمرافق العامة 
الالزمة الحد من انتشار المناطق العشوائية. 

المحافظة على التراث المعمارى.
أما فيما يتعلق بالمنحدرات الجبلية ومخرات 
السيول، فهناك ضرورة ملحة لتحديد المناطق 
المهددة وترتيب أولويات إزالــة تلك المناطق، 
تحديد أنسب األراضــى المالئمة بهذه المدن 
إلعــادة توطين المتضررين من اإلزالــة مع قيام 
الجهات المعنية بنقل واليات تلك األراضى إلى 
المحافظات لتمكينها من التنفيذ، قيام صندوق 
تطوير المناطق العشوائية بتمويل أعمال اإلزالة 

ونقل السكان.
أمــا بالنسبة للمناطق العمرانية القديمة 
الواقعة داخل المدن والتى تعانى من التدهور 
الــشــديــد لمبانيها وضــيــق شــوارعــهــا وانــعــدام 
الخدمات بها، وصدر لها بالفعل قرارات إزالة، 
ــادة تخطيطها وتنميتها،  ــى إعـ فهى تحتاج إل
ويتم التعامل معها من خالل الخطوات التالية: 
تحديد المناطق المتدهورة وتحديد أولويات 

التعامل معها خالل السنوات الخمس القادمة. 
إعــداد مخطط تفصيلى لكل منطقة يتم بناء 
عليه تحديد: إمكانية إعادة توطين السكان فى 
نفس المنطقة بعد تطويرها، وفى هذه الحالة 
تقوم كل محافظة بتوفير أماكن مؤقتة للسكان 
ــرة أخـــرى، توطين  لحين عــودتــهــم للمنطقة م

السكان فى منطقة أخرى بصورة دائمة.
 كما يجب أن يتم التعامل مع المناطق غير 
المخططة القائمة بالفعل بتقنين حــيــازات 
األراضـــى والمساكن بالمناطق العشوائية من 
خـــالل ربـــط عملية تقنين الــحــيــازة بتوصيل 
المرافق والبنية األساسية، خلخلة تلك المناطق 
وفــتــح مــحــاور للحركة بها وتــوفــيــر الخدمات 
والمرافق المطلوبة بما يسهم فى االرتقاء بها 
وتطويرها، تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى 
أعمال التطوير من خالل إتاحة مساحات من 

األراضى لالستثمار.
¿ دراســــــة بــحــثــيــة تـــقـــدم الـــحـــلـــول والــحــكــومــة 

تتطلع للمنح الخارجية 
ــات البحثية بعض  ــدراسـ رصـــدت احـــدى الـ
ــعــيــوب، وقــدمــت تـــصـــورات يمكن تطبيقها  ال
على األرض بــهــدف الــحــد مــن تنامى ظاهرة 
العشوائيات، الدراسة ألقت الضوء على نقاط 
مهمة، على رأســهــا األخــذ بــاإلطــار المؤسسى 
والتشريعى لتطبيق االستراتيجية المقترحة: 
تتولى كل المحافظة طبًقا لقانون البناء الجديد 
تحديد مناطق إعادة التخطيط والمناطق غير 
المخططة بالمدن التابعة لها وأولويات التعامل 

معها. 
يقوم المجلس األعــلــى للتخطيط والتنمية 
ــادة التخطيط  الــعــمــرانــيــة بــإقــرار مــنــاطــق إعــ
بناء على عــرض المحافظة المختص، يتولى 
صندوق تطوير العشوائيات المقترح التنسيق مع 
المحافظات المعينة للبدء فى تنفيذ مشروعات 
إعــادة التطوير بناء على األولــويــات المحددة، 
ــد الــلــجــنــة عــلــى ضــــرورة االستراتيجية  ــؤك وت
المقترحة لتطوير العشوائيات، وتوصى باآلتى: 
االستفادة من التجارب الناجحة التى توصلت 
إليها البلدان المختلفة. تشجيع المراكز البحثية 
والجامعات والجهات المعنية للبحث عن أنماط 
جديدة لمواجهة مشكلة العشوائيات واقتراح 

حلول لها. 
تنمية الــوعــى الثقافى بكيفية التعامل مع 
قضية الــعــشــوائــيــات وذلـــك مــن خــالل وسائل 
اإلعــالم المختلفة، وضع برنامج زمنى مرحلى 
لتطوير المناطق العشوائية مع إعطاء أولوية 
أكــثــر خــطــورة، توفير التمويل الـــالزم لتنفيذ 
البرنامج الزمنى لتطوير العشوائيات، سواء 
مــن صــنــدوق تطوير الــعــشــوائــيــات أو القطاع 
الــخــاص أو المنح الدولية أو الجهود األهلية 
أو االســتــثــمــارات الناتجة عــن استغالل بعض 
األراضـــى الفضاء بالمناطق العشوائية على 

مستوى الجمهورية. 
إجــمــااًل يمكن القول أن الفوضى العمرانية 
ــمــوارد االقــتــصــاديــة للدولة وتعد  تــؤثــر على ال
عقبة فى سبيل تحقيق التنمية االقتصادية ومن 
هنا فــإن تطوير المناطق العشوائية والقضاء 
على الجريمة المنظمة بتلك المناطق يجب 
أن يكون مــن أولــويــات األجــنــدة الحكومية لما 
تمثله مــن بــؤر إجــرامــيــة تؤثر على االستقرار 
األمنى واالجتماعى كما أن تأهيل سكان تلك 
المناطق واكسابهم مهارات فنية تسهم فى إعادة 
توظيفهم سينعكس باإليجاب على رفع معدالت 

النمو االقتصادى.

منظمة حتصل على 78 مليون جنيه 
من اجلهات األجنبية خالل 60 يوًما  14

إلى أماكن أخــرى، مما يؤدى إلى تزايد ظاهرة 
التكدس داخل الوحدات. 

ترصد دراســة لمعهد التخطيط القومى بأن 
أســبــاب وجــود العشوائيات بمصر تتمثل في: 
الــزيــادة فــى مــعــدالت نمو الــســكــان فــى مصر 
وتــركــزهــم فــى الــمــنــاطــق الــحــضــريــة، التوسع 
ــادة مــعــدالت الهجرة مــن الريف  الحضرى وزيـ
إلى الحضر دون توافر فرص عمل حقيقية أو 
توافر مناطق سكنية مخططة الستيعابهم، عدم 
قــدرة الوافدين على توفير مسكن مالئم نظًرا 
لمحدودية مواردهم ودخولهم، ونتيجة الرتفاع 
أســعــار الــوحــدات السكنية لــذلــك لــجــأوا إلى 
أطراف المدن حيث األراضى الزراعية فأقيمت 

العشوائيات. 
¿ فضيحة.. الرشاوى االنتخابية وراء تقنين 

البناء على األراضى الزراعية 
تبدو ظاهرة العشوائيات من القضايا العصية 
على الــحــل جـــراء تخبط الحكومة فقراراتها 
دائما تساهم فى تزايد األزمـــات، هى اتخذت 
ــراءات لمواجهة العشوائيات  ــ عـــددا مــن االجـ
والحد من ظاهرة البناء العشوائى، اال أن هذه 

ــى اتــســاع حجم الــظــاهــرة،  ــراءات أدت إل ــ االجـ
ــوزراء بإصدار  كــان من أهمها، قيام مجلس الـ
قرار بتاريخ 2000/10/10 أى أثناء االستعداد 
النتخابات البرلمان وقتها وأراد الحزب الحاكم 
تقديم رشــوة انتخابية بهذه المناسبة، تضمن 
ــال المرافق  الــقــرار تيسيرات فــى مــجــال إدخـ
للمساكن العشوائة القابلة للتطوير، منها إدخال 
الكهرباء باالتصال المباشر بين المواطنين 
وشركات توزيع الكهرباء دون الرجوع لجهات 
اإلدارة المحلية، السماح بإدخال مياه الشرب 
والصرف الصحى بشرط الحصول على شهادة 
مــن مكتب اســتــشــارى تفيد بــأن المبنى سليم 
إنشائًيا ولتقنين األوضاع الناشئة عن الرشاوى 
ــم تــحــديــث األحــــوزة العمرانية  االنــتــخــابــيــة، ت
بالتصوير الجوى لكافة قرى الجمهورية، وعلى 
ضوء هذا التصوير يجرى التعامل معها بداًل من 
األحوزة العمرانية المعدة وفًقا للتصوير الجوى 

لسنة 1985.
ــراءات التقنين كــانــت تسير فــى االتــجــاه  إجــ
المضاد لسياسات وقوانين حماية األراضــى 
الزراعية من التعديات، لكن هذا ال يمنع من أن 
خطوات عملية بدأت فى تنفيذها فعليا، حيث 
تم االنتهاء من إعــداد المخططات العمرانية 

لعدد 4623 قرية وجــار إعــداد دراســات أحوزة 
عمرانية حديثة للغرب والنجوع والكفور )28 
ألــًفــا(. جــار تنفيذ عــدد 420 قــريــة بالظهير 
الــصــحــراوى للمحافظات تستوعب مــن 5:4 
ــى  ماليين نسمة تقوم بتنفيذها كــل مــن وزارت
ــداد مخططات  ــة، جـــار إعــ ــزراعـ اإلســكــان والـ
عمرانية استراتيجية لجميع مدن الجمهورية 
220 مدينة، وذلك طبًقا لبرنامج زمنى محدد، 
وضــع معايير واشــتــراطــات تخطيطية للبناء 
بالمتخلالت داخل األحوزة العمرانية المعتمدة، 
ــة للمحافظات  ــ ــحــدود اإلداريـ تــعــديــل بــعــض ال
ــون التخطيط الــعــمــرانــى وقــانــون  ــان تــعــديــل ق
ــال الــبــنــاء ضــمــن قــانــون  تــوجــيــه وتــنــظــيــم أعــم
البناء رقــم 119 لسنة 2008. إنــشــاء إدارات 
عامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات تتولى 
إعداد المخططات العمرانية وتنظيم الدورات 
التدريبية للعاملين بها، إنشاء صندوق لتطوير 
العشوائيات برأس مال 500 مليون جنيه يرأسه 
وزيــر التنمية المحلية، ويكون هــذا الصندوق 
بمثابة نواة تمويلية لبرنامج تطوير العشوائيات 
ــة العمل النموذجية للتعامل معها  وإعـــداد أدل
بمختلف أشكالها ودرجاتها لكى يتم تنفيذها 
ــدأت وزارة اإلســكــان  ــ بـــصـــورة ال مــركــزيــة، ب
ــق الــعــامــة والــمــجــتــمــعــات العمرانية  ــمــراف وال
لمواجهة حاالت اإلزالــة واالنهيارات المفاجئة 
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ــل وزارة فــى  ــ ــي  27  وكــ
ــة  ــ ــاد اإلذاعـ ــ قـــطـــاعـــات احتـ
والـــتـــلـــيـــفـــزيـــون املــخــتــلــفــة  
ــدار  ــاً إصــ ــي ــتــظــرون  حــال ــن ي
ــرارات الــتــجــديــد لــهــم فى  ــ قـ
مــنــاصــبــهــم  مـــن املــهــنــدس 
ــل رئــيــس  ــي ــاع شـــريـــف اســم
الـــوزراء.. املصادر أكــدت أت 
تأخر إصــدار تلك القرارات 
ــول  يـــرجـــع إلـــــى عـــــدم وصــ
املوافقات األمنية اضافة إلى 
مرض صفاء حجازى رئيسة 

االحتاد.

27 وكيل وزارة  
ينتظرون قرارات 

التجديد

التغييرات فى ماسبيرو.. تأجيل أم تعجيل؟!!

انشغال القيادة السياسية وكــذلــك اجلــهــات السيادية 
بقضايا يراها الكثيرون أخطر من االنشغال مباسبيرو 
هذه األيام ومن بني تلك القضايا  عودة العمليات اإلرهابية 
خالل األيام املاضية  والتى اسفرت عن استشهاد عدد من 
اجلنود والضباط آخرهم – حتى كتابة هــذه السطور – 
العميد أركــان حرب عــادل  رجائى، قائد الفرقة التاسعة 
املدرعة وأحد أبطال سيناء، حيث مت استهدافه من عناصر 

إرهابية أمام منزله مبدينة العبور أثناء توجهه إلى عمله.
ومــن بني القضايا أيضًا التى  حتظى باهتمام القيادة 
السياسية  واحلكومة واألجهزة العليا فى الدولة، الدعوات 
التى أطلقها البعض مؤخراً للنزول للشوارع وامليادين  يوم 
11 \11  احتجاجا  على موجات الغالء املستمرة حتى 
اآلن ، ورغم أن التقارير األمنية واإلستراتيجية أكدت أن 
هــذه الــدعــوات لن يكون لها تأثير على الغالبية العظمى 
مــن املــواطــنــني إلدراكــهــم أهـــداف وأفــكــار تلك اجلماعات 
واحلركات الداعية للنزول، إال أن كل أجهزة الدولة أعلنت 

حالة الطوارى حتسباً حلدوث مفاجآت غير متوقعة.

وفى هذا اإلطار نشير إلى أن من بني األسباب التى قد 
تؤدى لتأجيل إعالن التغييرات اجلديدة، عدم االستقرار 
من جانب اجلهات النافذة فى الدولة على شخصية واحدة 
سواء من داخل أو خارج املبنى لقيادة ماسبيرو خالل الفترة 
الــقــادمــة، وهــو األمــر الــذى يشكك فــى أى تصريحات أو 
تسريبات تطلقها بعض القيادات )أو أعوانهم(  حول تلقيهم 

وعوداً بالتصعيد لكرسى الرئاسة فى ماسبيرو  قريباً.
وعلى اجلانب اآلخــر نشير إلى أنه حتى وإن كان 
هناك اجتاه إلبعاد صفاء حجازى عن منصبها سواء 
ألسباب تتعلق بفشلها فى إدارة االحتــاد منذ شهر 
أبريل املاضى أو لظروفها الصحية – شفاها اهلل 
وعافاها – إال أنــه لم يتم اتخاذ قــرار نهائى بهذا 
الشأن حتى اآلن خاصة أن صفاء  ال تــزال حتظى 
بدعم كبير من جانب بعض الشخصيات واجلهات 

النافذة فى الدولة. 
ــرار عــلــى  ــ ــق ــ ــت ــم يـــتـــم االســ ــ كـــمـــا ل

الشخصية البديلة التى سيتم 
ــقــيــادة أو تسيير  تكليفها ب
أعــمــال املــبــنــى خـــالل الفترة 

القادمة.

واذا كان البعض يتصور أن مجدى الشني رئيس قطاع 
التليفزيون هو األقرب لهذا املنصب باعتباره أقدم رؤساء 
القطاعات داخــل املبنى، إال أن هــذه األقدمية ال تعطيه 
األولــويــة لذلك خاصة فى ظل التقارير التى سبق رفعها 
للقيادة السياسية من جانب بعض اجلهات السيادية وأكدت 
أن الشني فشل فشاًل ذريعا فى إدارة قطاع التليفزيون منذ 
أن تولى رئاسته فى 26 نوفمبر 2013، كما كشفت تلك 
التقارير أنه لم يتم أى تطوير على شكل ومضمون الشاشة 
طوال األربــع سنوات املاضية رغم توافر كل اإلمكانيات 

املادية والبشرية.
وال يختلف األمــر كثيرا بالنسبة حلسني زيــن رئيس 
قطاع القنوات املتخصصة  والــذى فشل هو اآلخر فى 

إدارة شئون القطاع  طوال السنوات الثالث املاضية.
 ومن ناحية أخرى نشير إلى  أنه من بني األسباب 
الــتــى  تــدفــع بــاجتــاه تــأجــيــل حــركــة الــتــغــيــيــرات  فى 
ماسبيرو، عدم إقرار القوانني اجلديدة 
املتعلقة بــاإلعــالم داخـــل مجلس 
ــواب والــتــى نــص عليها   ــن ال
دستور مصر  الصادر فى 
2014  فــى املــادتــني 212 

و213،  وهما الهيئة الوطنية لإلذاعة والتليفزيون، وهى 
التى متتلك وتدير »اإلذاعة والتليفزيون«، ومجلس آخر هو 
كيان تنظيمى يراقب األداء املهنى، وهــو املجلس الوطنى 
لإلعالم، وهو مجلس ليس تنفيذًيا، وليس له عالقة بإدارة 
اإلعــالم، وإمنــا هو كيان تنظيمى ورقابى كمنظم للعملية 
اإلعالمية على مستوى طلبات إنشاء الصحف، وإطــالق 
الفضائيات، ومتابعة أداء املهنة، وتلقى الشكاوى وفحصها، 
ــوء مــيــثــاق الــشــرف  ــى ضـ ــاوزات ف ــ ــى أى جتـ والــتــحــقــيــق ف

اإلعالمى.
ــرار قانون اإلعــالم املوحد قبل   ومــن املنتظر أن يتم إق
نهاية العام احلالى -  وفقا لتصريحات أسامة هيكل رئيس 

جلنة الثقافة واإلعالم واآلثار  مبجلس النواب - !!!!
وفــى النهاية نشير إلــى أن  مصادرنا املطلعة  كشفت 
أنه رمبا يتم التراجع عن   تأجيل إجــراء حركة التغييرات 
اجلديدة داخل ماسبيرو  فى حالتني فقط أولهما: حدوث 
كارثة كبرى داخــل املبنى على غــرار فضيحة إذاعــة حوار 
قدمي للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى أطاحت مبصطفى 
شحاتة من منصب رئيس قطاع األخبار، والثانى:  حدوث 
انتكاسة فى صحة صفاء حجازى  قد تؤدى لعجزها التام 

عن االستمرار فى منصبها.

تسعيرة النقل بني القطاعات  تنخفض من 
50 ألًفا إلى 10 آالف جنيه فقط !!!!

253 مليون جنيه مديونيات ماسبيرو لشركات 
الكهرباء والتليفونات واملياه ووزارة الداخلية

أحمد شوبير »احلاكم بأمره« داخل قناة النيل للرياضةفضائح »بريزنتيشن« وصلت مجلس الشعب

خطة الشني للوصول 
لـ»كرسى العرش«

حكاية مسرحيات الشيخ الشعراوى »التايهة« فى التليفزيون املصرى
ــة  ــ ــاد اإلذاع ــرار مــجــلــس أمـــنـــاء احتــ ــ مــنــذ أن صـــدر ق
والــتــلــيــفــزيــون، بــاعــتــمــاد نــقــل الــعــامــلــني بــني القطاعات 
املختلفة فى الوظائف العليا، بداية من »مدير عــام إلى 
ــعــات بني  رئــيــس قــطــاع«، وكــذلــك  نــقــل املــذيــعــني واملــذي
القطاعات “املرئية واملسموعة” باملوافقة املباشرة بني 
رؤســـاء الــقــطــاعــات، على أن يتم التعامل املــالــى وفقاً 
لالئحة املالية لالحتاد،  حدثت حركة غير عادية داخل 
القطاعات والقنوات املختلفة، وكشفت مصادرنا املطلعة 
أن هناك قـــرارات متــت أو ســوف تتم قريبًا لنقل بعض 
البرامجيني من مذيعني ومخرجني.. الــخ إلــى قطاعات 
مهمة وفى مقدمتها قطاع التليفزيون. الغريب أن تسعيرة 
النقل انخفضت إلى 10 آالف جنيه فقط و)أشياء آخرى 
!!!(  وليس 50 ألف جنيه كما كان يحدث منذ عدة أشهر 
!!!.. رسالة ملن يهمه األمر.. فتشوا وراء »ترزى ماسبيرو« 

وسوف تكتشفون حقائق تشيب من هولها الولدان !!!

 يخطئ من يتصور أن قطاع اإلذاعـــة هو الوحيد من بني 
قطاعات احتاد اإلذاعة والتليفزيون )املديون( للشركة املصرية 
لالتصاالت، حيث مت قطع اخلدمة التليفونية خــالل األيــام 
املاضية عن عدد من اإلذاعــات منها صوت العرب والشباب 
والرياضة بسبب مديونية قطاع اإلذاعــة والتى تقدر مبليون 

جنيه.
املفاجأة التى  نفجرها  ومن واقع أوراق ومستندات رسمية 
أن حساب املوردين فى االحتاد يتضمن مبالغ مستحقة لصالح 
شركات التليفونات والكهرباء واملياه ووزارة الداخلية  تقدر 

بـ253 مليونا و5 آالف جنيه. 
ــاذا تــتــراخــى تلك اجلــهــات عــن حتصيل  ولــذلــك نــســأل: ملـ
مستحقاتها لدى ماسبيرو وتتم معاملته باملثل مثل املواطنني 
البسطاء الذين يتم قطع اخلدمة عنهم فى حال التأخر عن 
الدفع ويتم تصعيد األمر للحبس فى حال العجز عن الدفع؟ 
وملـــاذا ال يسدد ماسبيرو مديونياته لتلك اجلــهــات رغــم أن 
ميزانيته  املخصصة من الدولة للعام احلالى 2016 – 2017  

تقترب من ال 13 مليار جنيه؟!!

تقدم رضـــوان الزياتى عضو مجلس الــنــواب بطلب 
إحاطة حول ممارسات شركة بريزينتشن فى قناة النيل 

للرياضة ومنها إذاعــة  إعالنات اخلمور والبيرة 
التى فرضتها الشركة على القناة خالل حفل 
بطولة التنس فى شــرم الشيخ وإذاعـــة حفل 
صــاخــب  أثــنــاء حـــداد الــدولــة على شهداء 
الــقــوات املسلحة فــى سيناء وعـــدم الــتــزام 

الشركة ببنود عقد الرعاية للقناة. كما 
تضمن طلب اإلحاطة الــذى تقدم 

بــه الــزيــاتــى املطالبة بالكشف 
ــاة  ــن ــار ق ــيـ ــهـ ــاب انـ ــ ــب ــن أســ ــ ع
الــنــيــل لــلــريــاضــة ومــحــاوالت 
ــح بعض  ــصــال ــا ل ــاطــه إســق
القنوات اخلــاصــة وكذلك 
ــى متــنــع  ــ ــت ــ ــاب ال ــ ــبـ ــ األسـ

قيادات القنوات املتخصصة من املطالبة مبستحقاتهم 
ومديونياتهم املتأخرة لدى  الشركة.

والــســؤال اآلن هــو:  هل  تكون هناك مناقشة جادة 
حــول هــذه القضية اخلطيرة  داخــل جلنة الشباب 
والرياضة مبجلس الــنــواب والتى يتولى الزياتى 
منصب الوكالة  فيها؟ أم ستنجح ضغوط املهندس 
محمد فـــرج عــامــر رئــيــس اللجنة ورئــيــس نــادى 
سموحة والـــذى يرتبط بعالقات وطــيــدة مع 
شــركــة بريزنتيشن عـــالوة عــلــى وجــود 
ــروت ســويــلــم عــضــو اللجنة   الــنــائــب ثـ
ووكــيــلــهــا الــســابــق واملــديــر التنفيذى 
الحتــاد الكرة فى منع مناقشة طلب 
اإلحاطة مجاملة لقيادات الشركة  
التى حصلت على حــق الرعاية 

الحتاد الكرة أيضاً !!!

 اتهم عدد كبير من العاملني فى قناة النيل 
ــد شــوبــيــر مــقــدم  ــى أحــم ــالمـ لــلــريــاضــة اإلعـ
االســتــديــو التحليلى بــالــقــنــاة بـــإثـــارة الفتنة 

ــه أصبح  ــدوا أن ــ والــصــراعــات داخــلــهــا وأك
صاحب الكلمة العليا داخل القناة.

 وكشفت مصادرنا املطلعة أن شوبير 
قـــام خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة بالضغط 
على حسني زيــن رئيس قطاع القنوات 
املتخصصة إلعــادة هناء حمزة لشاشة 

الــقــنــاة مــن خــالل بــرنــامــج “هى 
والــريــاضــة” رغــم رفــض زين 
الـــســـابـــق لــكــل  مــطــالــبــات 
الشخصيات الــتــى تدخلت 
للوساطة لرفع اإليقاف عن 

هناء بعد قيامها باقتحام االستديو التحليلى  
للقناة فى نهاية مارس من العام املاضى.

ــرى جنحت ضــغــوط  شوبير  مــن ناحية أخـ
على “زين” فى إعادة املذيعة سماح عمار  
لبرنامجها “زوم ماتش”، وذلــك بعدما 
قــام شوبير مبخالفة كــل لــوائــح القناة 
حيث قــام باالستعانة بسماح للعمل 
معه كمراسلة فى برنامجه رغم كونها 
مذيعة وهــو األمـــر الـــذى أثـــار الغضب 
داخــل القناة حيث قــام شوبير 
باالستعانة بها دون مراعاة 
جداول املراسلني املعتمدة 
من رئيس القناة حمدى 

السيد. 

ــس قــطــاع  ــ ــي ــ ــني رئ ــ ــدى الشــ ــجــ ــ م
التليفزيون استغل اســتــمــرار فترة 
عـــالج صــفــاء حــجــازى  مبستشفى 
اجلالء العسكرى منذ أكثر من شهر 
للتمهيد لتصعيد نفسه خلالفتها 
ــنـــصـــب رئــــيــــس االحتــــــــاد.  ــى مـ ــ فـ
ــام املــاضــيــة  ــ ــالل األيـ ــام خـ ــني قـ الشـ
بالذهاب لعدد من اجلهات األمنية 
والــعــلــيــا  لـــ»تــظــبــيــط« نــفــســه، كما 
قــام باستقطاب بعض املقربني من 
صفاء خاصة داخــل قطاع األخبار 
واستغاللهم فــى »األســفــنــة« ضدها 
لدى بعض اجلهات  بهدف منعها من 
الــعــودة مــرة أخــرى لرئاسة االحتــاد 
حتى لو اجتازت األزمة الصحية التى 

تعانى منها حتى اآلن. 

محمد عثمان

رغم كل األحداث الساخنة والكوارث التى 
يشهدها احتاد اإلذاعة والتليفزيون،  إال 
أن قضية التغييرات اجلديدة خاصة فى 

مناصب رئيس االحتاد ورؤساء القطاعات 
والقنوات تبقى  هى القضية األهم واألخطر 

التى تشغل بال اجلميع داخل مبنى 
ماسبيرو.

 ولعل هذه القضية تزداد اشتعااًل بشكل 

يومى مع استمرار تلقى صفاء حجازى رئيسة 
االحتاد العالج داخل مستشفى اجلالء 

العسكرى، وعدم حتديد مدى قدرتها على 
العودة ملمارسة مهام عملها حتى اآلن.

فى السياق ذاته نشير إلى أن هناك عدة 
عوامل وأسباب قد تدفع باجتاه تأجيل  

اإلعالن عن هذه التغييرات اجلديدة من 
بينها:

كشف خالد عابدين  جنل الفنان الراحل حسن عابدين 
والذى مرت ذكرى رحيله منذ أيام  عن محاولة والده اعتزال 
الفن وقال: “أثناء تقدمي مسرحية »عش املجانني« مع الفنان 
محمد جنم سافر ألداء العمرة وهو واقــف يف قبر الرسول 
شاهده احلــرس هناك فقال له أحدهم إبعد من هنا أنت 
ممثل فذهب وهو يبكي وتأثر بهذا املوقف وعاد من هناك 
ــان ال يفعل شيئا ســوى الذهاب  ــزال.. وك وهــو مقرر االعــت
للمسجد عند كل صــالة ويعود للمنزل فقط”. وبناء على 
نصيحة زميله الفنان الراحل ابراهيم الشامى  ذهب حسن 
عابدين إلى الشيخ محمد متولى الشعراوى وأصبح من وقتها 
تربطهم عالقة قوية جــداً فقال له الشعراوى:  ال يصح أن 
نترك الفن لبعض النجوم الذين يقدموا شيئا رخيصا للناس 
وتبعد انت بل اجتهد أن تقدم شيئا نافعا للناس وتقدم لهم 

نصيحة حسنة. ومن هنا جاءت لديه هو والشيخ الشعراوى 
والفنان ابراهيم الشامى فكرة إنــشــاء املــســرح االسالمى 
ولكنها لألسف لم تكتمل، وقدموا معًا حلقات للتليفزيون 
بعنوان »نــور الهدى« تناقش مشاكل اجتماعية، وكانت مع 
الفنانة ليلى طاهر وكــل النجمات تظهر باحلجاب وبعد 
احللقة يعلق الشيخ الشعراوى على أحــداث احللقات برأى 
الــديــن وهــذه احللقات لــم يــذع منها ســوى ثــالث فقط من 

حوالى 25 حلقة، بعدها توقفت. 
والــســؤال: هــل هــذه الكنوز ال تـــزال مــوجــودة فــى مكتبة 
ماسبيرو  أم أنها اختفت أو مبعنى أدق متت سرقتها؟ ومتى 
يتم اإلفــراج عن هذه الكنوز التليفزيونية الرائعة والتى ال 
تقدر بثمن ويكفى أن أحد املشاركني فيها إمام الدعاة الشيخ  

محمد متولى الشعراوى؟

نهلة عبدالعزيز تكشف: »ميزانيات البرامج بتتسرق«
حقائق ومفاجآت مثيرة فجرتها  نهلة 
عبدالعزيز رئيسة القناة الثانية فى 
ــني رئــيــس قطاع  حــضــور  مــجــدى الشـ
الــتــلــيــفــزيــون، حـــدث ذلـــك بالفعل فــى  
ــذى حضره  ــراف  ال اجتماع جلنة اإلشـ
ــواب رئيس القطاع وعــدد مــن رؤســاء  ن

اإلدارات املركزية  ورؤساء القنوات.
حيث فوجئ احلاضرون بنهلة تصرخ 
بأعلى صوتها قائلة “ امليزانيات فيها 
ســرقــة، أنــا مــش هاسكت على املهازل 
ــس الــقــنــاة  ــي دى، د.هـــويـــدا فــتــحــى رئ
السابقة كــان عندها حــق فــى كــل اللى 
ــالوى وســرقــات،  بتقوله وكشفته  مــن ب
فيه أكــتــر مــن 200 ألــف جنيه كــل يوم 
بتتسرق مــن ميزانيات الــبــرامــج، ناس 
كتير فى القناة قالوا لى إن فيه سبابيب 
ــاس كــبــار كــانــوا بيقسموا  ــ بتتعمل ون
معاهم، واملوضوع ده يجب عدم السكوت 
ــوان وانــتــم  عــلــيــه،الــقــنــاة فيها نـــاس إخــ

ساكتني عليهم ليه؟ املوضوعات دى كلها 
الزم تتفتح عشان نشتغل على نضافة”.

 الــغــريــب أن مــجــدى الشــني لــم يعلق 
على ما قالته نهلة واكتفى باالعتراف 
أمـــام احلــاضــريــن أن كــل هــذه األوراق 
ــه مــن  ــ ــا  ل ــقــدميــه ــدات مت ت ــنـ ــتـ ــسـ واملـ
جانب هــويــدا فتحى، وهنا سأله أحد 
احلــاضــريــن لالجتماع: “طــب إذا كان 
كالمها صح بالشكل ده ليه مشيتوها؟”. 

هذه احلقائق واملفاجآت املثيرة  أرجو 
أن تــكــون محل اهــتــمــام مــن جــانــب كل 
األجهزة السيادية والقضائية والرسمية 
املعنية بشئون ماسبيرو، اذا كانت لديها 
الرغبة اجلــادة واحلقيقية فى مواجهة 

مافيا الفساد داخل قطاع التليفزيون. 
ــوا أن تــقــوم نــلــك األجـــهـــزة   ــ ــ  وأرج
بــاســتــدعــاء نــهــلــة عــبــدالــعــزيــز لسماع 
ــذه احلــقــائــق  ــى هـ ــهــا كــشــاهــدة ف أقــوال

املفزعة التى حتدثت عنها.

شوبير فرج

نهلة

عابدين

صفاء
الشني

الشعراوى



طوى نادى الزمالك صفحة األزمة 
التى أحاطت مبصير مؤمن سليمان 
املــديــر الــفــنــى لــفــريــق الــكــرة األول 
بالنادى وذلك بعدما استقرت اإلدارة 
البيضاء على اســتــمــرار مــؤمــن فى 
قيادة الفريق واالكتفاء بتغيير اجلهاز 

املعاون له.
ومــا أن انتهى الفصل األخير من 
أزمة مؤمن سليمان حتى شرع األخير 
فى توجيه انتباهه مجدداً إلى شئون 
فــريــق الــكــرة األبـــيـــض، حــيــث يضع 
مؤمن ملف الالعبني املصابني على 

رأس أولوياته فى الفترة احلالية.
وطــلــب مــؤمــن مــن اجلــهــاز الطبى 
للفريق تقدمي تقرير مفصل له عن 
ــة جــمــيــع الــالعــبــني املــصــابــني،  حــال
وحتــديــد الــفــتــرة الــتــى يحتاجها كل 
العب مصاب للتعافى ايذانا بالعودة 

إلى تدريبات الفريق.
ويأمل املدير الفنى للفريق األبيض 
فى استعادة جهود العناصر املصابة 
فـــى أقــــرب وقـــت ممــكــن خــصــوصــاً 
أن غيابهم يؤثر سلبا بشكل واضح 
على أداء الفريق فى مرحلة يعتبرها 
ــيـــض حــســاســة لــلــغــايــة  ــدرب األبـ ــ مـ
ــشــوار الــفــريــق فى  ــى م ــة ف ومــحــوري

املنافسة على لقب الدورى العام.
وافتقد الزمالك فى الفترة األخيرة 
جهود 11 عنصًرا من العبيه بسبب 
اإلصابات، ويأتى على رأسهم أحمد 
الشناوى احلــارس األساسى للفريق، 
ــة إلـــى ثــالثــى الـــدفـــاع إســالم  إضــاف
جمال ومحمد مجدى وعلى فتحى، 
وكــذلــك ربــاعــى خــط الــوســط طــارق 
حامد وصالح ريكو ومحمد إبراهيم 
ومحمد مسعد، إلــى جانب الثالثى 
الــهــجــومــى أميـــن حفنى ومصطفى 

فتحى وستانلى.
وفى سبيل استعادة جهود الالعبني 
املــصــابــني حــصــل مــؤمــن عــلــى ضــوء 
أخــضــر مــن ادارة الـــنـــادى لتجهيز 
الــالعــبــني املــصــابــني فــى أى مــراكــز 
ــنــادى اذا استدعت  تأهيل خـــارج ال
الضرورة ذلك، بل وأبدت إدارة النادى 
جاهزيتها للتكفل مبصاريف سفر أى 
العب تستدعى حالته التأهيل خارج 
مصر، حيث تولى االدارة البيضاء 
اهتمامًا كبيرا بهذا امللف سيما أنها 
تــأمــل أن ينجح الــفــريــق فــى حصد 
لقب الــدورى هذا املوسم واستعادته 
مــن أنــيــاب الــغــرمي التقليدى النادى 

األهلى.

بعد حسم بقاء سليمان 
وتغيير معاونيه 

الزمالك يعلن الطوارئ 
لتجهيز املصابني 

الستكمال معركة الدورى

أبرزها اللجنة 
الفنية ومستشار 

اجلهاز الطبى 

البساط
األخضر

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
 عماد متعب يستغل توقف 

الدورى فى مارينا 
باولو يبحث عن 
فيلال فى القاهرة

الشناوى يذبح عجال 
لفك النحس 

اســتــأذن عــمــاد متعب، العــب الفريق األول لكرة 
القدم، بالنادى األهلي، حسام البدري، المدير الفنى 
للفريق، من أجل قضاء عطلة لمدة يومين فى مدينة 

مارينا.
وجــاء طلب متعب بــإجــازة يومين مــن التدريبات، 
مستغال فترة توقف الدورى، بسبب مواجهة المنتخب 
الوطنى المرتقبة أمام غانا فى تصفيات كأس العالم 
ــان متعب قــد خــرج مــن حسابات  روســيــا 2018.. وك
المدير الفنى لألهلى، فــى الفترة األخــيــرة، بسبب 
وجود أكثر من العب فى مركزه أمثال جونيو أجاى، 

وعمرو جمال وجون أنطوى.

ــب الــفــريــق  ــدأ حــســام بـــاولـــو، العـ بـ
ــادى سموحة،  ــن ــقــدم ب األول لــكــرة ال
 فى البحث عن فيلال له فى مدينة 6 

أكتوبر.
جاء فكر باولو فى البحث عن فيلال 
جديدة، بعد تواجده فى القاهرة أكثر 
ــرة؛ بسبب  مــن مــرة فــى الــفــتــرة األخــي

زيارة بعض أقاربه.

حــرص أحمد الشناوى، حــارس الفريق األول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك، على ذبــح عجال 
من أجــل فك النحس الــذى يالحقه منذ مــدة مع 

فريقه.
وتراجع مستوى الشناوى مؤخرا، بعدما تلقى 
ــوداد المغربى، فــى إيــاب نصف  خماسية مــن الـ
نهائى دورى أبطال أفريقيا، وثالثية فى ذهاب 

نهائى أفريقيا أمام صن داونز.
وأصبح الشناوى الحارس الثالث مع المنتخب 
الوطنى فى الوقت الحالى، بعدما كــان أساسيا 

لحراسة عرين الفراعنة.

محمد الصاوى

سامح السبعضياء خضر
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اللجنة الفنية
ــرة يــســتــحــدث مــجــلــس إدارة  ــ ألول م
ــى منصب اللجنة الفنية  الــنــادى األهــل
للتنسيق بين قــطــاع الناشئين والفريق 
األول وتــكــون مهمتها اختيار الصفقات 
وتحديد االستغناءات وغيرها من الملفات 
الكروية، ومؤخرا أعــاد المجلس تشكيل 
الــلــجــنــة بــشــكــل جــديــد وضــمــت محمود 
طاهر رئيسا ومعه طه إسماعيل وأنــور 

سالمة.

مستشار الجهاز الطبى
مؤخرا، قــررت إدارة النادى وباالتفاق 
مع حسام البدرى المدير الفنى للفريق، 
تعيين الطبيب األلمانى فولفارت تسافاى 
كمستشار للجهاز الطبى، أمال فى إيقاف 
ــات الـــذى يــطــارد الالعبين  غــول اإلصــاب
بين الحين واآلخر وإعادة تأهيلهم بشكل 
جيد وجــديــد، وبالفعل زار تسافاى مقر 
النادى وحضر مران الفريق وعقد جلسة 
مــع خالد محمود طبيب األحــمــر وأيمن 
الشربينى للتعرف على طريقة وسير 
العمل داخــل الجهاز الطبى وهــو رئيس 
ــعــالج الطبيعى والــتــأهــيــل فى  وحـــدة ال

ميونيخ وأحد الخبراء المختصين فى هذا 
المجال.

منسق حقوق الرعاية
مــع تــعــاقــد الــنــادى مــع أكــثــر مــن جهة 
تسويقية على رأسها شركة صلة السعودية 
الراعى الرسمى للقلعة الحمراء، كلّفت 
إدارة النادى، وليد مهدى للعمل كمنسق 
لحقوق الرعاية واالستفادة من خبراته 
فى هذا المجال خاصة أنه عمل لسنوات 
ــود سمير  ــكــرة وقـــت وجـ ــل اتــحــاد ال داخـ

زاهر.
مدير العالقات العامة

استعان األهلى بخبرات سمير عدلى 

وتــم تعيينه فــى منصب مدير العالقات 
العامة وهــو جــزء مــن العمل اإلدارى إذ 
ينهى بــعــض الــمــشــاكــل الــتــى قــد تــواجــه 
الــبــعــثــات الــحــمــراء الــمــســافــرة لــلــخــارج، 
كما أنــه همزة الوصل أحيانا بين قطاع 

التسويق والجهاز الفنى للفريق األول.
منسق فريق الكرة

سعى مجلس األهــلــى لضبط أسلوب 
العمل مع وسائل اإلعالم المختلفة، فقرر 
تعيين اثنين فى منصب منسق فريق الكرة 
ــل اإلعـــالم  لتسهيل الــمــهــمــة عــلــى وســائ
وأيًضا إتاحة الفرصة أمام الجهاز الفنى 

والالعبين للمزيد من التركيز.

ضياء خضر

استحدث مجلس إدارة النادى األهلى برئاسة محمود طاهر خالل 31 شهرا 5 مناصب 
داخل القلعة الحمراء لم تكن موجودة فى اإلدارة السابقة التى كان يترأسها حسن 

حمدى وأبرزها تشكيل لجنة الكرة.
مجلس طاهر الذى تم انتخابه يوم 29 مارس من عام 2014 استعان ببعض الوجوه 
التى رأى أنها سُتفيد القلعة الحمراء خالل الفترة القادمة وكان أبرزهم سمير عدلى 
المدير اإلدارى السابق لمنتخب مصر األول، الذى تم ترشيحه من جانب سمير زاهر 

رئيس اتحاد الكرة السابق.
ويرصد«صوت الماليين«، فى هذه السطور أبرز المناصب التى استحدثتها اإلدارة 

الحمراء على مدار عامين و7 أشهر هو عمر المجلس الحالى:

املناطق تشعل فتيل األزمات 
فى مجلس اجلبالية

صراع فى احتاد الكرة 
على منتخبات الناشئني

دجلة يجدد الثقة 
فى كارتيرون

مازال تشكيل المناطق وفروع كرة القدم يمثل صداًعا فى رأس مجلس إدارة 
اتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبوريدة؛ بسبب كثرة الخالفات بين األعضاء على 

المناطق.
استقر مجلس الجبالية على عمل إحــالل وتجديد للعديد مــن المناطق 

والفروع لسببين؛ أولهما تطبيق بند الثمانى سنوات على بعض رؤساء المناطق.
أما السبب الثانى، فيتمثل فى أن معظم رؤساء المناطق ال يمتلكون شهادات 

عليا، األمر الذى أثار غضب بعض أعضاء المجلس فى االجتماعات الماضية.
ونشب خالًفا حاًدا بين أحمد مجاهد عضو المجلس، وبعض األعضاء، على 

خلفية ترشيح محمود الشامى عضو المجلس السابق، لمنصب رئيس المناطق.
أحمد مجاهد رفض فكرة ترشيح محمود الشامى لرئاسة المناطق، خاصة 

فى ظل األزمة التى نشبت بين الثنائى فى المجلس السابق.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى يتمسك فيه بعض األعضاء بوجود الشامى فى 
رئاسة المناطق، خاصة فى ظل الخبرة التى اكتسبها أثناء رئاسته للجنة شؤون 

الالعبين فى الموسم الماضي.
ونشبت خالفات فى وجهات النظر بين أعضاء مجلس الجبالية، بسبب 
التشكيل لبعض المناطق وعلى رأسها منطقة الدقهلية لكرة القدم، حيث تسود 
حالة من االنقسام بين األعضاء حول استمرار فتحى عوض الله فى الرئاسة 
خــالل الفترة المقبلة، ليطالب البعض باستمراره، فيما يــرى البعض اآلخر 
استبعاده، بينما استقر المجلس على التجديد لعامر حسين فى رئاسة منطقة 

االسكندرية لكرة القدم.
كما اقترب نشأت العريس من رئاسة منطقة سوهاج، وماجد نجاتى من 

رئاسة منطقة الجيزة، وعثمان أحمد عثمان من رئاسة منطقة القاهرة.
وكذلك اشتعل الــصــراع بين مجدى عبد الغنى ومحمد أبــو الــوفــا، عضوا 
المجلس، بسبب تشكيل منطقة سوهاج لكرة القدم، حيث يرغب كل منهما فى 

ترشيح شخصيات بعينها للمنطقة.
وأرجأ هانى أبوريدة فكرة تشكيل المناطق والفروع لكرة القدم أكثر من مرة؛ 
بسبب الخالفات والصراعات بين األعضاء من أجــل ترشيح بعض األسماء 

لتولى مهام المناطق والفروع.
ويحاول أبوريدة، عقد جلسة ودية مع بعض األعضاء خارج اتحاد كرة القدم، 
من أجل االستقرار على األسماء التى سيتم تعيينها، تجنًبا للصراعات داخل 

اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

مازال الصراع داخل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يتجدد 
يوًما بعد اآلخر، على خلفية اختيار األجهزة الفنية لمنتخبات 

الناشئين، المزمع اإلعالن عنها قبل بداية العام الجديد.
وتعود بوادر األزمة إلى رغبة كل عضو داخل المجلس إلى 
ترشيح مــدرب بعينه من أجــل تولى اإلدارة الفنية لألجهزة 

الفنية مواليد 99 و2002.
هــنــاك اتـــجـــاه داخــــل بــعــض أعــضــاء 
المجلس لالعتماد على صغار السن 
ــال عــلــى مــاهــر وطـــارق  الــشــبــاب أمــث
ــرهــمــا، يــأتــى ذلـــك فى  يــحــيــى وغــي
الوقت الذى يرشح فيه البعض اآلخر 
االعــتــمــاد عــلــى الــمــدربــيــن أصــحــاب 

الــخــبــرات أمــثــال ربــيــع ياسين وضياء 
السيد وغيرهما.

ــن الــمــنــتــظــر، أن يــحــســم مجلس  ــ وم
الجبالية صراع المدربين فى االجتماع 
المقبل الـــذى حــدد لــه عقب انتهاء 
مباراة غانا المقبلة، التى تمثل الشغل 
الشاغل لمجلس الجبالية فى الوقت 

الحالى.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا 

يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، فى إطار 
ــى بطولة كأس  التصفيات المؤهلة إل

العالم 2018 بروسيا.
وكـــان المنتخب الــوطــنــى فـــاز فى 
الجولة األولــى على حساب الكونغو 
بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التى 
جمعتهما عــلــى مــلــعــب األخـــيـــر، فى 

مستهل مشوار الفراعنة فى تصفيات 
المونديال.

ــيــس اتــحــاد كــرة  ــدة رئ ــوريـ ــى أبـ ويــعــقــد هــان
الــقــدم، جلسة مع األرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى 
للمنتخب الوطني، خالل ساعات، من أجل التحدث فى آخر 

استعدادات الفراعنة لمواجهة النجوم السوداء.
وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قد أعلن انضمام وليد 
سليمان الشهير بـ«الحاوى«، العب الفريق األول لكرة القدم 
بالنادى األهلى، بــداًل من مصطفى فتحى، العب الزمالك، 
الذى لن يلحق بمعسكر المنتخب؛ بسبب تعرضه لإلصابة فى 

مران فريقه مؤخًرا.

ــراراً باستمرار  ــادى وادى دجلة قـ اتخذ ماجد سامى رئيس ن
الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق األول لكرة القدم 
فى منصبه حتى يناير المقبل، وذلك عقب المكالمة الهاتفية التى 
دارت بينهما عقب مباراة المقاصة األخيرة، والتى انتهت بخسارة 
الفريق برباعية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدورى 

الممتاز.
وأبدى ماجد سامى رفضه لكل األعــذار التى يتقدم بها المدير 
الفنى عقب الخسائر التى يتعرض لها الفريق الــدجــالوى، حيث 

يمتلك الفريق األصفر 11 نقطة فقط من 8 مباريات.
وانفعل رئيس دجلة على المدير الفنى الفرنسى خاصة أنه 
وفر له كل التسهيالت التى تؤهله للمنافسة على مراكز متقدمة 
بالدروى، سواء صفقات جديدة أو إمكانيات مادية وهو ما لم يأت 

بثماره مع الفريق.
وحاول رئيس دجلة إقناع أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق 

لــنــادى الــزمــالــك، لتولى مهمة الفريق 
خــالل الــفــتــرة المقبلة، ولــكــن جاء 

ــك،  رفـــض مــيــدو لــيــحــول دون ذل
حيث إنه يفضل أن يتولى المهمة 
الفنية لفريق لــيــرس البلجيكى 
والتدريب فى أوروبـــا، مما وضع 

مــاجــد ســامــى فــى مــوقــف محرج 
أمـــام رغــبــة مــيــدو، بسبب النتائج 
المميزة التى يقدمها أريك فان مير 

المدير الفنى لليرس مع فريقه، 
ــلــمــركــز األول  واحـــتـــاللـــه ل
ــؤدى إلى  بـــالـــدوري، مما يـ
صعوبة رحيله فى الوقت 

الحالى.
ــى  ــامـ ويـــــــمـــــــارس سـ
ضغوطاته على ميدو 

إلقــــنــــاعــــه بـــتـــولـــى 
ــة  ــ ــل تـــــــدريـــــــب دجــ
وانتشال الفريق من 
دوامة النتائج السيئة 

الــتــى يقدمها الفريق 
ــرون بمسابقة  ــي ــارت ــع ك م

الـــدورى، حيث كــان يرغب سامى 
فى المنافسة على المراكز األولــى 
بالدورى هذا الموسم، للدخول فى 

المسابقات اإلفريقية.

محمود طاهر يبتكر 5 مناصب خالل واليته لألهلى

ميدو

ماهر

يحيى

أبوريدة

الشامى مجاهد

عدلى

سالمة
طاهرالشيخ



اجلهاز الفنى يعلن 
حالة الطوارئ قبل 

مواجهة غانا فى 
تصفيات املونديال

البساط
األخضر

رأى

 محمد الراعى

اقترب احللم
¿ مصر كلها خلف املنتخب أمــام غانا 
يوم 13 نوفمبر ال يوجد ألوان وال انتماءات 
إال ملصر خاصة أن حلم املصريني اقترب 
بالتأهل ملونديال روسيا.. ال نريد أن نسمع 
نغمة العــب أهــاوى وآخــر زملكاوى كلهم 
أوالد مــصــر، وحــســًنــا فــعــل احتـــاد الــكــرة 
بــدعــوة محمود طــاهــر ومــرتــضــى منصور 
رئيسى األهلى والزمالك للتأكيد أن مصر 
بكل ألوانها وراء املنتخب.. نريد أن يكون 
اجلمهور هو الداعم األساسى ورفع الروح 
املعنوية لاعبني وحتميسهم من أجل خطف 

أغلى 3 نقاط فى تاريخ الكرة املصرية.
¿ أرفــض انــتــقــادات البعض الختيارات 
كوبر خاصة أنــه يعرف إمكانيات العبيه 
وقدراتهم على حتقيق الهدف املطلوب.. 
وبصراحة كلنا متفاؤلون بأى تشكيل يلعب 
املــبــاراة لتحقيق الــفــوز وتــصــدر املجموعة 
بفارق كبير يسهل املهمة فى طريق مشوار 

املونديال.
¿ إقــامــة بطولة العالم لإلسكواش فى 
نـــادى وادى دجــلــة أكــبــر مكسب للرياضة 
املصرية خاصة أن البطولة شــارك فيها 
160 العًبا والعبة ميثلون 32 دولــة وهذا 
يؤكد أن مصر بلد األمن واألمان ولم يحدث 
أى شــىء يعكر صفو الــوفــود املشاركة بل 
إنهم أكــدوا أن مصر قــادرة على استضافة 
أكبر البطوالت العاملية بنجاح وأن نــادى 
وادى دجلة جنح فى إدارة البطولة باكتساح 
وساعد فى ذلك خبرة كرمي درويــش مدير 
ــعــالــم الــســابــق ومــديــر  ــطــل ال الــبــطــولــة وب
الــريــاضــة فــى وادى دجــلــة بجانب إشــادة 
الوفود مبنشآت نــادى دجلة بكل فروعه.. 

مبروك ملصر التنظيم والفوز بالبطولة.
¿ املــســتــشــار مــرتــضــى مــنــصــور رئيس 
الزمالك يدير الــنــادى بخبرة كبيرة وكــان 
رائــًعــا فــى قـــراره مبحاسبة اجلــهــاز الفنى 
لفريق الــكــرة بقيادة مؤمن سليمان وكــان 
احلــســاب بعد البطولة االفريقية وبعد 3 
مباريات مصيرية وقبل توقف الدورى حتى 
ــاع..  يكون أمــامــه فرصة لتصحيح األوضـ
ــس الــزمــالــك أن يحاسب  ــي ومـــن حـــق رئ
مــدربــيــه بعد كــل بطولة خــاصــة أنــه جنح 
فــى تكوين أفــضــل فــريــق فــى مصر وضم 
أفضل الصفقات التى تسطيع أن حتصد 

البطوالت.
ــصــارات ويجمع  ــت ¿ األهــلــى يحقق االن
الــنــقــاط ولــكــن األداء غير مــقــنــع.. هناك 
ــى!! أيــن روح  حــاجــة غلط فــى فــريــق األهــل
العبى الفانلة احلمراء؟ هل يوجد خافات 
ــبـــدرى والـــنـــجـــوم؟ أيـــن الــصــفــقــات  بـــني الـ
اجلديدة من املشاركة الفعالة فى املباريات؟ 
البد من عــودة جلنة الكرة إلعــادة تصحيح 
األوضــاع ولكن بشرط أن تضم جنوم كورة 
ــن..  ــدي ــد صـــاح ال ــي بحجم اخلــطــيــب وول
ويــبــقــى الـــســـؤال هــل تــوجــد مـــؤامـــرة ضد 
مجلس محمود طاهر إلسقاطه مثلما حدث 
مــع مجلس عــبــده صــالــح الــوحــش إلعـــادة 
اخلطيب رئيسا للنادى؟ األهلى كبير وأكبر 

من املؤامرات. إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقىأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

باسم مرسى يدعو 
الفنانني حلفل زفافه

ستانلى يستغل إجازة 
الدورى ويطير إلى إسبانيا

العبو الزمالك 
يؤازرون الشناوى

ــام بــاســم مــرســى مــهــاجــم الــفــريــق األول  قـ
لكرة القدم بنادى الزمالك، بتوجيه الدعوة 
للرياضيين والفنانين والشخصيات العامة من 
أجل حضور حفل زفافه المقرر إقامته عقب 
خوضه مباراة مصر مع غانا فى فى التصفيات 

المؤهلة لبطولة كأس العالم.
ــى االنـــتـــهـــاء من  ــعــمــل مـــرســـى اآلن عــل وي
الترتيبات األخيرة لحفل الزفاف الذى سيقام 
بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ويسبقه 
ــه بمحافظة  ــة« فـــى مــســقــط رأســ »لــيــلــة حــن

الغربية.

تــوجــه النيجيرى ستانلى أوهــاويــتــشــى 
مهاجم الفريق األول لــكــرة الــقــدم بنادى 
الزمالك إلى دولة إسبانيا لمشاهدة إحدى 
مباريات الـــدورى اإلسبانى، حيث إنــه من 
ــمــعــروف انــتــمــاء الــاعــب لــفــريــق ريــال  ال

مدريد.  
وكان الفريق حصل على فترة راحة عقب 
مباراة المصرى لمدة ثاثة أيــام، استغلها 
ــازة فــى إسبانيا  الــاعــب لقضاء فــتــرة إجـ

برفقة أحد أصدقائه المصريين.

ــدم بــنــادى  ــق العــبــو الــفــريــق األول لــكــرة ال
الــزمــالــك يـــــؤازرون زميلهم بــالــفــريــق أحمد 
الشناوى بعد ابتعاده عن التشكيل األساسى 
ــرة  ــات األخــي ــاري ــب ــم لــلــفــريــق األبـــيـــض فـــى ال
ــز فى نهائى  وتحديداً عقب مــبــاراة صن داون

دورى أبطال إفريقيا.
وقام عدد من العبى الفارس األبيض بدعوة 
زميلهم على العشاء فى أحد المطاعم الكبرى 
إلخراجه من حالة الحزن التى يمر بها، وكان 
على رأسهم على جبر مدافع الفريق وطــارق 

العـدد 198حامد العب خط الوسط.

األربعاء  2016/11/9

باألرقام.. احلضرى يفرض نفسه على تشكيلة الفراعنة.. ومفاضلة بني كوكا وباسم

5 مدربني رحلوا عن األندية املصرية بـ»مفاجآت«

بــدأ العد التنازلى للقاء المنتخب الوطنى 
أمام غانا والذى يقام يوم 13 من شهر نوفمبر، 
فى إطار لقاءات الجولة الثانية من التصفيات 

المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وكــان أحفاد الفراعنة قد حققوا الفوز فى 
الجولة األولى على حساب الكونغو بهدفين دون 

رد، بالمباراة التى جمعتهما على ملعب األخير.
يرصد »صــوت المايين« من خال السطور 
التالية، مقارنة ثنائية بين بعض الاعبين فى 
جميع خطوط المنتخب الوطنى قبل اللقاء المهم 
والمرتقب أمام غانا، من خال االستعانة ببعض 

المواقع المتخصصة فى إحصائيات الاعبين.
حراسة المرمى

ــارة نجد أحمد الشناوى حــارًســا للمنتخب  ت
فى بعض المباريات، وتــارة أخــرى نجد عصام 
الحضرى يسحب البساط، ليتم االعتماد عليه 

فى مباراة تلو األخرى.
أحمد الــشــنــاوى، خــاض 28 مــبــاراة بقميص 
المنتخب بمعدل 2205 دقيقة، وحــصــل على 

بطاقة صــفــراء وحــيــدة وتــصــدى لـــ18 تسديدة 
وتلقت شباكه 15 هدفاً، بينما شارك مع الزمالك 
ــدة فــى الـــدورى المصرى هذا  فــى مــبــاراة واحـ

الموسم.
 بالنسبة لعصام الحضرى، شــارك فى 105 
مــبــاريــات بــمــعــدل 8845 دقــيــقــة وحــصــل على 
بطاقتين صــفــرواتــيــن، وتــصــدى لــــ33 تسديدة 
واستقبلت شباكه 81 هدفا وخــاض 5 مباريات 

مع وادى دجلة بالموسم الجارى.
الدفاع

ــودة أحــمــد حــجــازى -العــب  ــراب عـ ــت بــعــد اق
ــى- إلــى التشكيلة األســاســيــة للمنتخب  األهــل
الوطنى فى لقاء غانا، بعد تعافيه من اإلصابة، 
أصبحت المقارنة بين الثنائى على جبر مدافع 

الزمالك، وسعد سمير، العب األهلى.
خاض على جبر 8 مباريات بقميص المنتخب 
بإجمالى 663 دقيقة وســجــل هــدًفــا وحــيــًدا، 
وحصل على بطاقتين صفراء، بينما شارك فى 

مبارتين رفقة الزمالك فى الموسم الجارى.
بالنسبة لسعد ســمــيــر، خـــاض 4 مــبــاريــات 
بقميص المنتخب، بمعدل 289 دقــيــقــة، ولم 
يسجل أى هــدف، ولــم يحصل على أى بطاقة 

صفراء، بينما شــارك فى 6 مباريات مع فريقه 
فى الموسم الجارى بإجمالى 540 دقيقة.

الوسط
المنافسة أصبحت مشتعلة فى الفترة األخيرة 
بين ثنائى الزمالك طارق حامد وإبراهيم صاح، 

على حجز مكان أساسى فى تشكيلة المنتخب.
ــاريــات بقميص  طـــارق حــامــد، خـــاض 7 مــب
المنتخب بإجمالى 400 دقيقة و لم يسجل أى 
هــدف، وحصل على بطاقتين صفراء، بينما لم 
يشارك رفقة الزمالك فى الدورى المصرى هذا 

الموسم.
ــاراة بقميص  إبــراهــيــم صــاح خــاض 34 مــب
المنتخب بإجمالى 2248 دقيقة ولم يسجل أى 
هدف، وحصل على 8 بطاقات صفراء، بينما لم 
يشارك رفقة الزمالك فى الدورى المصرى هذا 

الموسم.
الظهير األيمن

أحمد فتحى العب األهلي، خاض 100 مباراة 
بقميص المنتخب بإجمالى 7882 دقيقة وسجل 
3 أهــداف، وحصل على 8 باقات صفراء، بينما 
شارك فى 5 مباريات رفقة األهلى فى الموسم 

الجارى.

ــر الــمــتــرف فــى صــفــوف بــازل  عــمــر جــاب
ــاراة بقميص  ــبـ ــســرى، خـــاض 20 مـ ــســوي ال
المنتخب بإجمالى 1387دقيقة ولــم يسجل 
أى هدف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، 
ــازل فى  ــقــاءات رفــقــة بـ ــارك فــى 8 ل بينما شـ

الموسم الجارى.
الهجوم

لــم يستقر الــخــواجــة األرجنتينى حتى اآلن 
على المهاجم الــذى يعتمد عليه فى المباريات 
بشكل أساسى، حيث تكون هناك دائًما حيرة 
فى االعتماد على باسم مرسى العب الزمالك، 
وأحــمــد حسن كــوكــا، المحترف فــى صفوف 

سبورتنج براجا البرتغالى.
باسم مــرســى، خــاض 9 مــبــاريــات بقميص 
المنتخب بــإجــمــالــى 447 دقــيــقــة وســجــل 7 
أهداف، وحصل على 3 بطاقات صفراء، بينما 
شارك فى مباراتين رفقة الزمالك فى الموسم 

الجارى.
بالمقابل، خــاض أحــمــد حسن كــوكــا 10 
مباريات مع المنتخب بمعدل 524 دقيقة 
وسجل 5 أهــداف، بينما شــارك فى 11 مع 

فريقه سبورتنج براجا فى الموسم الجارى.

ملف رحيل المدربين الــخــواجــات عن 
مصر ملىء باألحداث المثيرة فعلى مدار 
ســـنـــوات طــويــلــة وعـــقـــود مــضــت شــهــدت 
ــانـــب مع  ــيــن األجـ ــمــدرب ــات ال ــ بــعــض أزمـ
األندية المصرية التى دأبت على التعاقد 
معهم لتدريب فرقهم الكروية على أمل 
االستفادة من خبراتهم فى مجال الكرة، 
صراعات غريبة عن الساحرة المستديرة 
لتشمل نــواحــى مختلفة عــن المستطيل 
األخضر وطقوسه نستعرضها فى التقرير 

التالى:
فييرا 

منذ ســاعــات تسببت مكالمة هاتفية 
مسجلة بين جورفان فييرا المدير الفنى 
لسموحة ووكيل أعماله، بإطاحة المدرب 
ــق، عقب  ــري ــف ــى مـــن تـــدريـــب ال ــل ــرازي ــب ال

تسريبها عن طريق الوكيل.
وتضمنت المكالمة المسربة طلب فييرا 
مــن وكــيــل أعــمــالــه البحث لــه عــن عرض 
آخر، مشيرا إلى أنه جاهز للرحيل لرغبته 
ــتــى تــحــدث عنها  ــاد عــن مــصــر ال ــع ــت االب
بطريقة مسيئة، إلى سبه لرئيس النادى 

فرج عامر.
ــاء فــى المكالمة كــمــا يــقــول فييرا  وجـ

لوكيله: »أود أن أرحل عن هذا البلد )..( 
فى أسرع وقت. اليوم تشاجرت مع رئيس 
نــادى سموحة ومسكت فى رقبته وكدت 
أن أضربه بالكرسى.. تخيل؟ إنه شخص 
مــجــنــون. الــمــهــم أنـــا جــاهــز للرحيل عن 
الفريق غدا إن كان لديك عرض مناسب 

لى«، وفق ما نقلت »فرانس برس«.
فوتا

بعد أن أحضر الهولندى مــارك فوتا، 
المدير الفنى األسبق لإلسماعيلي، عرضاً 

لعبد الله السعيد مهاجم الدراويش وقتها 
للرحيل إلــى فينورد الهولندى، طــاردت 
اتهامات السمسرة المدرب فوتا وساهمت 

فى رحيله عن الدراويش.
مارتن يول

فيما أصـــر الــهــولــنــدى »مـــارتـــن يـــول«، 
المدير الفنى لألهلى على الرحيل عن 
القاهرة خوفًا على حياته رغــم اعتزاره 

بالعمل فى القلعة الحمراء.
ــول« اجتمع مع محمود طاهر رئيس  »ي

األهــلــى، وطلب الرحيل بسبب األحــداث 
التى تعرض لها فى مران الفريق األحمر.

واقتحم األلتراس فرع النادى وهاجموا 
عـــــدًدا مـــن الــاعــبــيــن والــجــهــاز الفنى 
على خلفية الــخــروج مــن دورى األبــطــال 

األفريقى.
وحاصرت الجماهير الغاضبة »مارتن 
يـــول«، الــمــديــر الفنى للفريق، وأعــضــاء 
الــجــهــاز، كما اشتبكوا مــع حــســام غالى 
كابتن الفريق وعددا من الاعبين، ما أدى 

إلى إصابة عمرو جمال بجرح قطعى فى 
البطن لتتم الموافقة على رحيل المدرب 

الهولندى عن مصر.
هولمان

وعانى األهلى أيضاً من هروب األلمانى 
راينر هولمان المدير الفنى االسبق للفريق 
األحــمــر بحجة خوفه على حياته بسبب 
العمليات اإلرهابية التى ضربت مصر فى 

منتصف التسعينيات.
ــنــر هــولــمــان، فريق  ــاد األلــمــانــى راي وقـ
األهلى، لمدة موسمين ونصف الموسم، 
ــالــدورى موسمى 95- تمكن مــن الــفــوز ب
96 و96-97، و كــأس مصر موسم 95-
96، بينما خسر البطولة موسم 97-96 
بالهزيمة فى النهائى أمــام اإلسماعيلى 

بهدف نظيف.
بونفرير

ــدرب  ــم ــادى األهـــلـــى مـــع ال ــنـ تــعــاقــد الـ
الــهــولــنــدى جــو بــونــفــريــر فــى صــيــف عــام 
2002 بعد رحيل البرتغالى مانويل جوزيه 
لعدم حصوله على بطولة الدورى الممتاز.

واكتشف مسئولو األهلى بعد شهور من 
التعاقد أن بونفرير من المدربين أصحاب 
الــديــانــة الــيــهــوديــة بــل ويــرتــبــط بعاقات 
مع مسئولين بالكرة اإلسرائيلية، ورحل 
الــمــدرب الهولندى عقب خــســارة بطولة 

الدورى نهاية موسم 2002 – 2003.

محمد الصايغ

جالل: الشيخ ظلم فى األهلى
ــاب جـــال الــمــديــر الــفــنــى لــفــريــق مصر  ــه شـــرح إي
المقاصة أســبــاب فشل العــبــه أحــمــد الشيخ خال 
الموسم الماضى مع فريق األهلى وقتما كان يلعب بين 
صفوفه، وكذلك أسباب تألقه خال الموسم الحالى 
مــع المقاصة، حيث أرجــع أســبــاب فشله مــع الفريق 
األحمر لعدم حصوله على فرصة حقيقية لكى ينجح 

مع المارد األحمر.
وكــان الاعب إنضم لألهلى فى فترة االنتقاالت 
الصيفية قبل الماضية، فى صفقة أثيرت 
ــى  ــن األهــل ــي ــن األزمــــــات ب الــعــديــد مـ
والـــزمـــالـــك بــعــد تــوقــيــع الــاعــب 
لــلــنــاديــيــن إال أن رغــبــة الشيخ 
حسمت انتقاله لألهلى مقابل 8 

مايين جنيه للفريق الفيومى.

وأضاف مدرب المقاصة خال تصريحات صحفية: 
»الشيخ يعد مــن الاعبين المميزين فــى مصر لكن 
مشكلته مع األهلى هو عدم حصوله على فرصة كاملة«.

وتــابــع: »عــنــدمــا عــاد الشيخ مــرة أخـــرى للمقاصة 
وجدت أن معنوياته جيدة جًدا ويريد تعويض موسمه 

مع األهلى«.
وواصل: »الشيخ أجرى اتصاال هاتفيا معى وأكد أنه 
رفض عروض بمبالغ كبيرة من دجلة وسموحة من أجل 

العودة للمقاصة«.
ــم أطــلــب مــن الشيخ الــعــودة حتى أرفــع  وأردف: »ل

الحرج عنه، فالاعب عاد بمكالمة هاتفية«.
ونجح أحمد الشيخ فى تصدر قائمة هدافى برصيد 
ــداف بــعــد مـــرور 8 جـــوالت مــن ُعــمــر مسابقة  7 أهــ

الدورى.

باولو: أمتنى أن أكون عند ثقة اخلواجة
أبــدى حسام باولو مهاجم الفريق األول 
لكرة القدم بنادى سموحة سعادته بعد أن 
تم اختياره من قبل الجهاز الفنى لمنتخب 
مصر األول بــقــيــادة األرجنتينى هيكتور 
لانضمام لمعسكر الفراعنة، استعدادا 
للقاء منتخب غانا يوم 13 نوفمبر الجارى 
ــدور الــحــاســم من  ــل فــى الــجــولــة الــثــانــيــة ل
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، 
ليرتفع عدد الاعبين فى المعسكر إلى 24 

العباً بينهم 9 محترفين.
وأكد مهاجم الفريق السكندرى أنه يبذل 

قــصــارى جــهــده مــع فريقه مــن أجــل هذه 
اللحظات التى تشهد انضمامه للمنتخب، 

وتمثيله لباده فى المباريات الدولية.
وكــان باولو سبق له االنضمام للمنتخب 
ــه غــــاب عن  ــن ــك الـــمـــصـــرى مـــن قـــبـــل، ول
المعسكر األخير الذى لعبت خاله مباراة 

الكونغو فى الجولة األولى من التصفيات.
وينافس باولو على لقب هداف الدورى 

المصرى برصيد 6 أهــداف، وبفارق 
هــدف واحــد عن المتصدر أحمد 

الشيخ العب مصر المقاصة.

ضياء خضر

الشيخ

مارتن يولفييرا

احلضرى

صالح سعد حجازى كوبر
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 لو أن هناك 
تفعيًل للقانون 
ضد الفاسدين 

ما كان الضجر من 
ارتفاع قيمة فواتير 
اخلدمات األساسية 

 املواطن الغلبان 
أصبح يدفع الضرائب 
للدولة ويدفع اإلتاوة 
للتجار.. واحلكومة لم 
تبتكر حلوال من شأنها 
احلفاظ على األوضاع 

االجتماعية

 احلكومة استخدمت 
أساليب الفهلوية 

وشيوخ السلفية فى 
الضحك على خلق 

اهلل.. واستخفت 
بالعقول.. عبر 

تصريحات حتتاج 
ملساءلة سياسية 

األسعار تستهدف إلغاء الدعم عن األغنياء، إال 
أن الواقع يؤكد أن هذه القرارات دهست معدومى 
الــدخــل، بــل ذهبت بهم إلــى اجلحيم فاالرتفاع 
اجلنونى غير املسئول وراء التهام قرابة ٤٠٪ من 
دخــول املواطنني، وهــذه حقيقة يعلمها القاصى 
والــدانــى، وإن كانت احلكومة ال تعلم، فال يجب 
االكتفاء بإقالتها فقط، بل يجب تعليق أعضائها 
على املشانق دون محاكمات، كى يصبح كل منهم 

عبرة للمسئول الذى ال يعى حدود واجباته.
ــوزراء  ــ ــل ــ ــور اإلعــــالمــــى ل ــهـ ــظـ إن شـــهـــوة الـ
بالتصريحات الوهمية واملستفزة فى الكثير من 
األحيان، وراء موجة الغضب الشعبى من الفشل 
فى تلبية املطالب احلياتية فهؤالء يقولون الشىء 
واملواطن ال يرى سوى نقيضه، بل راح املنظرون 
ينفخون فــى نــيــران الفتنة بــاألكــازيــب وإيــجــاد 

املبررات غير املنطقية للقرارات..
ــارة الفوضى  ــ قــطــعــا، يــقــف الــبــســطــاء ضــد إث
ــى املــقــابــل يــجــب عــلــى احلكومة  ــى الـــبـــالد، ف ف
أال تتركهم فريسة ملوجهى الفتنة واستغالل 
معاناة الشريحة الكبرى التى تئن من األوضــاع 
االقتصادية املتردية، وتدنى األحوال االجتماعية 
واملعيشية البائسة، رغم أنهم )أى البسطاء( ال 
يرون فى غمرة غضبهم من حجم املعاناة وقسوة 
ضغوط احلياة، سوى التعلق بهذا الوطن والدفاع 
ــدركــون، بحكم أســبــاب املــعــانــاة، أن  عــنــه، فهم ي
التحريض على الفوضى سيقضى على ما تبقى 

لهم من أمل.
فلو أن هناك تفعيال للقانون ضد الفاسدين 
ــفــاع قيمة فواتير  ــان هــنــاك ضجر مــن ارت مــا ك
اخلدمات األساسية، ألنه ببساطة سيتم توفير 
ما يلتهمه التجار واملحظوظون من جيوب غالبية 
الشعب، وهــذا أكثر بكثير من قيمة الفواتير لو 
كنتم ال تعلمون، فضال عن أن املــواطــن الغلبان 

الوطنية، فهى تعنى فى فهمهم، املعارضة على 
ــواء كــانــت الـــقـــرارات صائبة أو  طــول اخلــط سـ
خاطئة، أو التأييد على طول اخلط، مهما تغيرت 
األنــظــمــة، فــاملــعــارضــة ال تــكــف عــن الــطــعــن فى 
السياسات، ولو كانت هادفة وصادقة، فمثل هذه 
النوعية من الفئة لن يكون لها وجود فى املشهد 

بدون ضجيج. 
كما أن املؤيدين لنظام احلكم على طول اخلط 
ميارسون نفس القبح الذى ميارسه املعارضون، 
فهم يرقصون لكل قــرارات احلكومة، ولو كانت 
جائرة، ظنا منهم أنهم يدعمون النظام، رغم أنهم 
يسيئون للنظام أكثر من غيرهم من املأجورين 
والــعــمــالء، ميــارســون دفاعهم بجهل، يطالبون 
الناس بعدم التألم من سياسات احلكومة حتى 
ال نصبح مثل سوريا والــعــراق، يفعلون هذا دون 
إدراك بأنهم يسيئون لبلد جتــاوز هذه املخاوف 

لثقته فى املؤسسة العسكرية.
لكن احلكومة ظنت أنها تستطيع االستحواذ 
على مشاعر البسطاء بهذه املــقــوالت اجلائرة، 
فدخلت بــإرادتــهــا دائـــرة الــكــراهــيــة، فــبــدال من 
االعتراف باحلقائق، استخدمت أساليب الفهلوية 
وشــيــوخ السلفية فــى الضحك على خلق اهلل، 
استخفت بالعقول، عبر تصريحات حتتاج ملساءلة 
سياسية، جميعها يـــدور فــى فلك اخلزعبالت 
واحلــديــث عــن اإلصـــالح دون حماية للمعدمني 
والشرائح التى تئن من الغالء وتوحش الفساد 

وموت الضمائر.
قـــرارات حكومة تعبر بــجــالء ال يقبل الشك 
عن فشلها فى كل امللفات، أما جلوؤها ألساليب 
احلمقى من مؤيديها على طول اخلط، لتخويف 
الرأى العام، من مصير دول مثل سوريا والعراق 
وليبيا، يؤكد أنها تعلق فشلها على شماعة وهمية. 
املبررات الرامية إلثارة املخاوف من السقوط، 

أصــبــح يــدفــع الــضــرائــب لــلــدولــة ويــدفــع االتـــاوة 
للتجار، هــذه احلكومة لــم تتحدث إطــالقــا عن 
إصالح االقتصاد بتشغيل املصانع املتوقفة وفتح 
آفاق للتشغيل أو تبتكر حلوال من شأنها احلفاظ 

على األوضاع االجتماعية.
ــا األكــثــر فجاجة مــن هــذا كله الــتــصــورات  أم
ــان لــدى البعض عــن مفهوم  مــا ترسخ فــى األذهـ

ــرى سقطت فى  ــدان أخـ ــل أو الــتــعــرض ملصير ب
هــوة التمزق واالقتتال الداخلى، جرمية أخرى 
للحكومة هدفها التنصل من القرارات العشوائية 
التى دهست الشرائح الفقيرة، فهذه القرارات 
جعلت الغالبية تضيق من التعايش القهرى مع 

تلك احلكومة..
كنا نظن، وبالطبع ليست كل الظنون من اآلثام، 
أن البرملان سينتفض أمام القرارات غير املسئولة 
واجلـــور على الغالبية املطحونة حتــت عجالت 
ــفــاع اجلنونى فــى األســعــار، هـــؤالء صــاروا  االرت
بفعل غياب الرقابة فريسة ملافيا التربح وحتقيق 
الثروات غير املشروعة، التاجر الكبير يتحكم فى 
األسعار والتاجر الصغير يلحق بقطار اجلشع.. 
السلعة الواحدة تباع بأربعة أسعار حسب الهوى.. 
سائقو امليكروباص يرفعون تعريفة األجــرة من 
تلقاء أنفسهم إلجبار املواطن على الرضوخ فى 
غيبة الرقابة، فيضطر املواطن لإلذعان، تاجر 
التجزئة يبيع السلعة وفق املــزاج والهوى، سائق 
التاكسى يتالعب بالعداد ملضاعفة األجـــرة أو 
إلغاء العداد متاما واالتفاق على األجــرة، غالبا 
تــكــون الــضــعــف، احلــكــومــة لــيــس لــهــا هــم ســوى 
حتصيل اجلــبــايــة مــن املــواطــن والــرقــابــة تركته 
فريسة بني أنياب البلطجية والتجار اجلشعني، 
أمـــا الــبــرملــان فـــراح بــعــض أعــضــائــه يصرخون 

ويصنعون ضجيجا عنتريا ال فائدة منه.
الغضب على البرملان ال يقل أهمية عن السخط 
على احلكومة، جراء ضجيج بعض النواب املهووسني 
بالظهور اإلعــالمــى، أغمضوا أعينهم عن الواقع، 
وصــاروا مطبالتية«، ميارسون طقوس الرقص فى 
كل املناسبات، ال يشعرون مبعاناة البشر، بعضهم 
أصبح ملكًيا، أكثر من امللك، تراهم يولولون مثل 
ندابات املــآمت، متاشيا مع موجة الغضب الشعبى، 

ويطلبون ودها فى ردهات البرملان.
إن الــتــاريــخ لــن يغفر ألحــد منا الصمت على 
ــل املــســتــويــات،  ــت الــفــشــل عــلــى ك ــن حــكــومــة أدم
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، هى فشلت 
فى ترجمة طموحات القيادة السياسية بتحويل 
األفــكــار إلــى بــرامــج، واخلــطــط إلــى مشروعات 
تنموية تــراعــى البعد االجتماعى بــالــتــوازى مع 
تفعيل سياسات اإلصالح االقتصادى، فشلت فى 
توفير احلد األدنى من احلماية لشرائح مجتمعية 

باتت تستحق الشفقة.

أتابع المشهد العام بقدر من »القرف، ال أستطيع وصفه، لما وصلنا إليه من عبث بلغ حدا ال يمكن قبوله أو التعايش معه، أوضاع 
اقتصادية كارثية، مآسى اجتماعية، حدث وال حرج، مخيفة، جراء السياسات الفاشلة للحكومة الحالية، كل هذه األوضاع ليست فى 

حاجة إلى تفسير، أو تنظير، هى معلومة للكافة، مسئولين ومواطنين، ومن يقفز عليها مجاف للحقيقة، نعم.. نحن أمام حكومة تسير 
من سيئ إلى أسوأ، حكومة أدمنت الفشل حتى صار أحد أهم سماتها، ليس لديها أدنى إحساس بالمسئولية السياسية واالجتماعية، 

تجاه الشرائح الفقيرة المطحونة تحت عجالت الفقر، ليس لديها قدرة على قراءة الواقع بشتى مفرداته وكل إشكالياته وتعقيداته، 
فهى دائما تصدر القرارات الخاطئة فى التوقيتات الخاطئة، على طريقة »اضربوا دماغكم فى الحيط«، فقبل أن يهنأ الرأى العام 

بالتصريحات الرسمية عن انخفاض سعر الدوالر، باعتبار أنه حدث يمثل انفراجة اقتصادية، داهمته قرارات الحكومة برفع سعر 
المحروقات، فرفعت من وتيرة الغضب لديه، خصوصا أن المواطن المهموم بلقمة العيش، ال يعرف سر أو لغز ارتفاع سعر الدوالر وانهيار 

الجنيه، كما ال يعرف سبب انخفاضه، وال يعنيه إذا كان االرتفاع حقيقيا أوكان االنخفاض وهميا، فكل الذى يعرفه أن أسعار السلع 
الضرورية تضاعفت ألن الدوالر ارتفع، فهيأ نفسه للفرحة ظنا أن األسعار ستنخفض وتعود إلى سيرتها األولى، لكنه تلقى الصدمة من 

زيادة جديدة فى أسعار المواصالت وما تالها من أمور أخرى نتيجة القرارات الجديدة. 

القرارات القاتلة فى التوقيت اخلاطئ 

التصريحات املستفزة والفشل فى تلبية املطالب احلياتية.. 
وراء موجة الغضب الشعبى ضد احلكومة 

رغــم الضجر مــن هــذه الــقــرارات وعشوائية 
التوقيت، ال نستطيع إنكار حقيقة أخرى، مفادها، 
ــصــادى ليس  ــت ــالح االق جميعنا يعلم أن اإلصــ
شماعة تعلق عليها احلكومة معاناتنا، لكنه الدواء 
املــر، إذا لم نتجرعه سنموت، كما أننا نعلم أن 
سداد فاتورته ستكون باهظة وتفوق قدرة غالبية 
الشعب على حتملها، فى املقابل ال ميكن الصمت 
أمــام جتاهل احلكومة لالحتياجات الضرورية 
ــاس، فــمــراعــاة الــبــعــد االجــتــمــاعــى  ــنـ ــاة الـ حلــي
ــد أن يسير بــالــتــوازى مــع املــضــى فــى طريق  الب
اإلصالح االقتصادى، هى راحت تبتكر الوسائل 
لسد العجز فــى املــوازنــة على حساب معدومى 
ــراء، راحــت  ــزدادون ثـ ــ الــدخــل، تــاركــة األغــنــيــاء ي
تؤلف مسميات حتت الفتة اجلباية نت الغالبة، 
ضريبة القيمة املضافة، ضريبة الدخل، ضريبة 
على الضريبة، تفعل كل تلك الــكــوارث رغــم أن 
الطريق مفتوح أمامها لتحسني أوضــاع الناس، 
فقط عليها إعــالن احلــرب ضد الفساد للقضاء 
عليه، فاحلرب على هذا الديناصور الذى دهس 
مقدراتنا، هــى كلمة السر لــإلصــالح احلقيقى 
فى هذا البلد خصوصا بعد أن توافرت اإلرادة 
السياسية ملواجهته ووضعه فى مقدمة أولويات 

الدولة.
لن أمل من تكرار تلك املقوالت، جميعنا يوجه 
االتهامات إلى احلكومة بأنها ال تراعى محدودى 
وعدميى الدخل فى قراراتها، وهذه حقيقة دامغة 
ال ينكرها إال املتطوعون للرقص على موائد 
احلكومة، فلو احلكومة قوية وتعرف مسئولياتها 
ما كان الغضب فى النفوس، فهى حكومة فشلت 
فى إنهاء جميع امللفات املفتوحة، فصارت معوقة 
ألى طموحات، فقد كان عليها قبل اتخاذ قراراتها 
بــرفــع الــدعــم تــدريــجــيــا، الــقــيــام بواجباتها فى 
تفعيل دور الرقابة على األســواق، والقضاء على 
جشع مافيا احتكار السلع ممــن يتحكمون فى 
األســواق، أو اإلعــالن بشفافية عن عدم قدرتها 
على مواجهة هيئة املنتفعني من اخلراب، بدال من 
صمتها املريب جتاه التصدى لشبكات التربح من 
معاناة البشر عبر رفع أسعار السلع دون ضابط 
ــط،، هــؤالء راحـــوا يخدعون الـــرأى العام  أو رابـ
مببررات ساذجة فى توقيت خاطئ، لو كانت تعى 
دالالتها السياسية، لكانت محاكمتها أمرا حتميا، 
هى إشــارت إلى أن قراراتها االقتصادية بزيادة 

املواطن ال يعنيه إذا 
كان ارتفاع سعر الدوالر 

حقيقًيا أو انخفاضه 
وهمًيا لكنه تلقى الصدمة 

من زيادة جديدة فى 
أسعار املواصلت
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