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أباطرة الحفالت والسهرات فى الساحل الشمالى
أحمد الجنزورى نجل مصطفى الجنزورى صاحب مستشفى الجنزورى اتجه إلى احتالل المطاعم والكافيهات بالساحل
ثالثة أســمــاء «قلبت» الساحل الشمالى
خالل هذا الصيف فى ثالثة قرى سياحية..
أسماء اشتهرت بقوة فى الساحل الشمالى
وأصــبــحــت أق ـ ــوى ث ــاث ــة شــخــصــيــات فى
مصر خــال أشهر الصيف ..ساهموا فى
إقــامــة حــفــات غنائية لكبار نــجــوم الغناء
والــطــرب والــفــن ..كــانــت كــل ليلة تمر فى
الساحل الشمالى لها برنامج ترفيهى و ُمعد
بشكل ممتاز ..هــم نجوم السهر الفرفشة
والنعنشة ..هم المتحكمون فى خط سير
رواد ومالك الفيالت فى الساحل الشمالى.
الثالثة هم الوحيدون القادرون على جذب
مرتادى الساحل الشمالى لهم ..من هم؟!
هم «أحمد الجنزورى» و«أحمد البلتاجى»

و«أحمد وهــدان» ..ثالثة من األباطرة الذين
يملكون أهم كافيهات ومطاعم ونايت كلوب
وكازينوهات وكافيتريا بالساحل الشمالى.
أحمد البلتاجى يمتلك أشهر «كافى شوب
ونــايــت كــلــوب» بالساحل الشمالى وهــو «6
 »degreesفى قرية «مراسى» وقد نشبت
ـددا من الخالفات
بينه وبين إدارة القرية عـ ً
بسبب إصــرار «أحمد البلتاجى» على إقامة
حــفــات شبابية عــلــى الــشــاطــئ حــيــث إنــه
يمتلك المطعم والنايت كلوب وحاصل على
ترخيص خمور مــن وزارة السياحة ويقيم
حفالت يومية لكبار المطربين بــدايــة من
«حكيم» الذى يرتبط معه بعالقات صداقة..
وهيفاء وهبى وبوسى ..ونجوم الطرب فى

مصر والعرب ..وأصر أحمد البلتاجى على
مقاضاة إدارة قرية «مراسى» ألنهم عارضوا
إقــامــة الــحــفــات على الــشــاطــئ ..وانتهى
األمــر بالموافقة على إقامة الحفالت على
الشاطئ ..وفوجئ مالك مراسى فى الصباح
من كل يوم بزجاجات الخمور والمشروبات
الكحولية ملقاة على رمال الشاطئ.
حــفــات أحــمــد البلتاجى اليومية نالت
شهرة كبرى خاصة بعد حضور نجوم الفن
لديه ..ومنهم مصطفى فهمى وحسين فهمى
والــمــمــثــات الــشــابــات ..حيث وصــل سعر
طبقا لألماكن
الدخول إلى درجات متفاوتة ً
والمشروبات ويبدأ الدخول من  300جنيه
قريبا
إلــى  3000جنيه وهــو ال ــذى يجلس
ً

من المسرح ويحق له الحصول على طعام
ومشروبات وخمور وبالحجز مسب ًقا.
شهرة أحمد البلتاجى لــم تــأت مــن فــراغ
فقد نجح فى التعاقد مع فرق استعراضية
من أوكرانيا تقدم فقرات فنية يومية ولها
جمهورها المتابع لها.
أحمد الجنزورى هو ابن العائلة العريقة
وذات الحسب والنسب واألصل الطيب ..فهو
نجل الدكتور مصطفى الجنزورى صاحب
مستشفى الجنزورى الشهيرة واتجه إلدارة
المطاعم والكافيهات ون ــال شــهــرة عالية
ودخل فى شراكة مع «أحمد البلتاجى».
أحمد وهدان اإلمبراطور الثالث للساحل
الــشــمــالــى ،قــائــد حــفــات الــســاحــل كله من

قرية سيدى كرير حتى قرية غزالة ..حفالت
وشــبــاب وغــنــاء ورقـــص وم ــا شــابــه ذل ــك..
يتعاقد مع مطربين إلقامة حفالت ويحصل
على نسبة عمولة كبرى.
وهــدان يقيم حفالت فى عــدد من القرى
الــكــبــرى بالساحل الشمالى ومنها «قرية
هاسيندا» وقــريــة مــراســى وقــريــة الفيستا
وقرية مارينا وقرية أمواج ..وقرية غزالة.
بــعــض رواد الــســاحــل الــشــمــالــى اشتكوا
من تفشى الحفالت الماجنة طــوال شهور
الــصــيــف وانــتــشــار الــخــمــور والــمــشــروبــات
الكحولية وهاجموا المسئولين وتساءلوا:
كيف يتم السماح بوجود ذلــك فى الساحل
الشمالى؟!
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تحذيرات شديدة اللهجة من شريف
إسماعيل لوزيرة االستثمار
تـــهـــديـــدات نـ ــاريـ ــة لــلــمــرة
األولـــــى م ــن رئــيــس الـــــوزراء
المهندس شــريــف إسماعيل
لـ ــلـ ــدكـ ــتـ ــورة ســـحـــر ن ــص ــر،
وزيــــرة االســتــثــمــار والــتــعــاون
ال ـ ــدول ـ ــى ،ب ــع ــدم اإلســــــراف
فــى اإلن ــف ــاق الــحــكــومــى بعد
تــكــرار السفريات الخارجية
واصــطــحــاب مجموعة ثابتة
من الصحفيين يقدر عددهم
بــــــ 11صــحــفـ ًـيــا عــلــى نفقة
الوزارة.
شريف إسماعيل لفت نظر
ســحــر نــصــر ب ــوج ــود تــقــريــر
للجهاز المركزى للمحاسبات
والـــــذي يــؤكــد صـــرف مبالغ
مالية طائلة تقدر بالماليين
عــلــى ســفــريــات اإلعــامــيــيــن،
وحــذر من التمادى فى إهدار

سحر

األمـــــوال خــاصــة أن الــــوزارة
تــهــتــم بــالــتــواجــد اإلع ــام ــى
على حساب ميزانية الــوزارة،
وبــالــفــعــل قــامــت ســحــر نصر

عقدوا بروتوكوالت لنقل
المعلومات فى تقارير مشبوهة!!

اإلمارات تكشف عالقة العفو الدولية
وهيومان رايتس بالجماعة اإلرهابية
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كشفت دولة اإلمارات الشقيقة عن الدور
المشبوه التى تقوم به قطر فى تمويل ودعم
اإلرهـــاب والمنظمات اإلرهــابــيــة ،خاصة
دعــم جماعة اإلخـــوان وعناصرها وثيقة
الــصــلــة بمنظمات حقوقية دولــيــة ومنها
منظمة العفو الــدولــيــة المسماة هيومان
رايتس وواتــش ،وفــريــدوم هــاوس بعد قيام
عناصر إخــوانــيــة بتوقيع بــروتــوكــوالت مع
هذه المنظمات من أجل إمدادها بالتقارير
عن األحوال واألوضاع الداخلية لإلمارات،
وتشكيل شبكة لنقل معلومات متضمنة هذه
التقارير ضد اإلمارات.

إسماعيل

بــتــقــلــيــل ع ـ ــدد الــصــحــفــيــيــن
الــمــصــاحــبــيــن ل ــه ــا مـ ــن 11
صحفيا واالكــتــفــاء بأعضاء
ً
بمكتبها اإلعالمى فقط.

لمحاربة الفساد ومنع إهدار األموال

إحالة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
إلى النيابة والرقابة اإلدارية
عدد كبير من مسئولى الجهاز
الــمــركــزى للمحاسبات حــاولــوا
تسريب أخبار الجهاز ..وأكــدوا
أن هــنــاك مــراكــز ق ــوى جــديــدة
قــد تــم تشكيلها داخ ــل الجهاز
وأصبحت «منى توحيد» ،نائبة
رئــيــس الــجــهــاز بمثابة المهنية
على جميع أعــمــال الــجــهــاز فى
وجــود المستشار هشام بــدوى،
رئيس الجهاز.
المصادر بجهاز المحاسبات
ـريــا
أكـ ــدت أن هــنــاك
ً
قـــــرارا سـ ً
بــتــعــلــيــمــات م ــن رئــيــس الــجــهــاز
المستشار هشام بــدوى تقضى
بــضــرورة تحويل جميع تقارير
ال ــج ــه ــاز إلــــى هــيــئــة الــرقــابــة
وأيـــــضـــــا تــحــويــل
اإلداريــــــــــــة،
ً
التقارير إلــى النيابة اإلداري ــة..
لفحصها وفــحــص مــا تضمنته

بدوى

م ــن مــخــالــفــات لــلــحــفــاظ على
مــؤســســات وهــيــئــات وشــركــات
الدولة من الفساد المتفشى لها.
يــأتــى ذلــك فــى ضــوء التعاون
بين األجــهــزة الرقابية وبعضها
البعض من أجل محاربة الفساد
الـــذى تــقــوم األجــهــزة الرقابية
ب ــدور كبير فــى مكافحته ،بعد
أن انخفض تصنيف مصر إلى
حــوالــى  34درجــة بعد أن كانت
فى المرتبة  122لتصل إلى 88
اآلن فى ترتيب الدول المكافحة
للفساد خــال السنوات الثالث
الــمــاضــيــة ،وه ــن ــاك تعليمات
بالتركيز على الوزارات الخدمية
والتى لها تعاون مع المواطنين
خاصة وزارات الكهرباء والبترول
والتموين والتضامن والصحة
والصناعة واالستثمار والتعليم.

طبيب أطفال ويترأس أكاديمية التغيير القطرية

زوج بنت القرضاوى يهدد بإسقاط النظام
الــدكــتــور هــشــام مــرســى ،مــديــر أكاديمية التغيير
فــى لــنــدن ،الــتــى تسمى اآلن بـ«أكاديمية التدمير»
والتى لها مقر فى «الدوحة» ..وهو زوج ابنة الدكتور
يوسف الــقــرضــاوى  -شيخ الفتنة  -ولــه دور كبير
فــى األحـــداث الــتــى شهدتها مصر منذ عــام 2006
وحتى اآلن ،فهو الذى درب شباب الحركات
المأجورة فى مصر والدول العربية على
وسائل مواجهة الشرطة وقوات األمن
المركزى ،وكيفية المراوغة لقوات
الشرطة وإجهادها ..وكيفية تنظيم
مظاهرات وإخراج الناس للتظاهر
وحرب الالعنف ..وإسقاط الدول.
هشام مرسى مازال يمارس عمله
لتدريب شباب من مصر والسعودية
واإلمــارات والبحرين وتم الكشف عن
الشباب وجميعهم من المنتمين لجماعة
اإلخوان اإلرهابية.
وأكد هشام مرسى ،أنه يريد تدريب الشباب على
القيام بثورات ضد الحكام ليتولى اإلخــوان السلطة،

وهو فى األصل «طبيب أطفال» وتم إدراج اسمه ضمن
قوائم التحفظ األخيرة التى أعلنتها لجنة التحفظ
على أموال اإلخوان ،ومعه زوجته «سهام القرضاوى»..
حصل هشام مرسى على مركز متقدم بين صفوف
جــمــاعــة اإلخــــــوان اإلره ــاب ــي ــة ،وذلــــك ألنـ ــه ضمن
المخططين إلسقاط الدولة المصرية وعدد
ـضــا الــذى
مــن الـــدول الــعــربــيــة ،وهــو أيـ ً
أعطى شباب اإلخوان وحركة  6إبريل
تليفونات الثريا» التى استخدموها
أثــنــاء أحـــداث  25يناير ..2011
ويقول «سأسقط النظام» ،خاصة
أنــه يحمل الجنسية البريطانية
ووثيق الصلة باألجهزة البريطانية
القرضاوى ول ــه عــاقــات واســعــة مــع الــســفــارة
البريطانية بــالــقــاهــرة ،وك ــان قــد تم
إلقاء القبض عليه قبل أحداث  28يناير
 ،2011وتم اإلفــراج عنه بعد ساعات قليلة..
وكانت له عالقات مع جميع الشباب اإلخوانى الذين
تم تدريبهم!!

فى الثانى والعشرين من أغسطس الماضى قررت اإلدارة األمريكية إلغاء مساعدات تقدر بنحو 300مليون دوالر
لمصر..وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة النطاق داخل كل القطاعات السياسية والبرلمانية والشعبية فى مصر.
ويطرح هذا القرار األمريكى العديد من التساؤالت الحائرة التى تدور فى أذهان الغالبية العظمى من المصريين ومنها:
هل هذه هى المرة األولى التى تقدم فيها الواليات المتحدة على تخفيض المعونات المقدمة لمصر؟ وهل هذا القرار
يستهدف معاقبة مصر على مواقفها الرافضة لالستمرار فى التعامل مع أمريكا بطريقة (العبد والسيد ) ورغبتها
فى التعامل بطريقة» الند للند»؟ وهل كان للتقارب الذى حدث بين مصر وروسيا خالل الفترة الماضية دور فى اتخاذ
السلطات األمريكية لهذا القرار؟ وهل سيكون لمشاركة مصر فى اجتماعات قمة تجمع البريكس التى عقدت مؤخر ًا
فى الصين ( لم تشارك فيها الواليات المتحدة ) تأثير فى اتخاذ قرارات أخرى ضد مصر خالل المرحلة القادمة؟ وما
مدى قدرة مصر قادرة على االستغناء عن هذه المعونة؟ وهل أمريكا تقدم تلك المعونات من أجل «سواد عيون» مصر أم
أن هناك مصالح كثيرة ومتعددة لها من وراء استمرار هذه المعونات؟ وهل هناك بدائل وضعتها السلطات المصرية فى
حال اتخاذ قرارات جديدة بتخفيض جزء أو حتى كامل قيمة المعونات السنوية األمريكية المقدمة لمصر؟

قرار تخفيض
 300مليون دوالر يثير
ردود فعل واسعة النطاق
داخل مصر

محمد طرابيه يكتب:

المعونة الملعونة

على
المكشوف

أقترح على الرئيس السيسى إطالق دعوة لفتح حساب بنكى موحد فى كل البنوك المصرية بعنوان «صندوق الكرامة المصرية»
المصريون بكامل أطيافهم السياسية وفئاتهم االجتماعية سوف يبادرون للتبرع لهذا الصندوق بهدف التخلص من التبعية المصرية ألمريكا
 1تستجيب مصر للضغوط والشروط التى وضعتها السلطات األمريكية للموافقة على إعادة األجزاء التى تم خفضها من المعونات؟
 2هذا القرار يستهدف معاقبة مصر على مواقفها الرافضة لالستمرار فى التعامل مع أمريكا بطريقة «العبد والسيد» ورغبتها فى التعامل بطريقة «الند للند»؟
 3كان للتقارب الذى حدث بين مصر وروسيا خالل الفترة الماضية دور فى اتخاذ السلطات األمريكية لهذا القرار؟
 4هناك بدائل وضعتها السلطات المصرية فى حال اتخاذ قرارات جديدة بتخفيض جزء أو حتى كامل قيمة المعونات السنوية األمريكية المقدمة لمصر؟
وقــبــل أن نجيب عــن هــذه الــتــســاؤالت نشير فى
البداية إلــى أن المعونة األمريكية لمصر هى مبلغ
ثــابــت ســنــويــا تتلقاه مــصــر مــن ال ــوالي ــات المتحدة
األمريكية فى أعقاب توقيع اتفاقية السالم المصرية
اإلسرائيلية عام  ،1978حيث أعلن الرئيس األمريكى
فى ذلك الوقت جيمى كارتر ،تقديم معونة اقتصادية
وأخــرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل،
تحولت منذ عــام  1982إلــى منح ال تــرد بــواقــع 3
مليارات دوالر إلسرائيل ،و 2.1مليار دوالر لمصر،
منها  815مليون دوالر معونة اقتصادية ،و 1.3مليار
دوالر معونة عسكرية ،وتمثل المعونات األمريكية
لمصر  %57من إجمالى ما تحصل عليه من معونات
ومنح دولية ،من االتحاد األوروبى واليابان وغيرهما
من ال ــدول ،كما أن مبلغ المعونة ال يتجاوز  %2من
إجمالى الدخل القومى المصرى.
وتجدر اإلشــارة إلى أنه فى  17يونيو  2014قدم
مجلس الشيوخ األمريكى مقترحا لخفض المعونة
العسكرية األمريكية لمصر مــن  1.3مليار دوالر
سنويا إلــى مليار دوالر فقط وكــذا خفض المعونة
االقتصادية من  250مليون دوالر إلــى  150مليون
دوالر ،وقــد سبق هــذا المقترح مقترح آخــر قدمه
الــجــمــهــوريــون فــى الــكــونــجــرس االمــريــكــى (مجلس
النواب) تضمن ثبات المعونة العسكرية عند مستوى
 1.3مليار دوالر سنويا وخفض المعونة االقتصادية
بواقع  50مليون دوالر لتستقر عند  200مليون دوالر
فقط سنويا.
ويستبعد المحللون أن تقطع المعونة العسكرية
لمصر ألنها تساعد فى تعزيز األهداف االستراتيجية
األمــريــكــيــة فــى المنطقة ،واســتــفــادت مــن خاللها
واشنطن الكثير ،مثل السماح لطائراتها العسكرية
بالتحليق فى األجــواء العسكرية المصرية ،ومنحها
تصريحات على وجه السرعة لمئات البوارج الحربية
األمريكية لعبور قناة السويس ،إضافة إلــى التزام
مــصــر بــشــراء الــمــعــدات الــعــســكــريــة مــن الــواليــات
المتحدة.
ولعل أكبر دليل على وجود استفادة كبرى للجانب
األمريكى من وراء استمرار هذه المعونات ،أن معهد
واشنطن المقرب من دوائــر صنع القرار األمريكى
وصف قرار إلغاء مساعدات تقدر بنحو 300مليون
دوالر لمصر ،بأنه «قرار غير متأن» تفاجأت به مصر
فى ظل العالقات الجيدة التى تجمع بينالرئيس
عبدالفتاح السيسى ونظيره األمريكى دونالد ترامب.
وأضــاف المعهد فى تقرير له أن هــذا الــقــرار تم
تنسيقه بضعف حتى داخل اإلدارة األمريكية ،حيث
تسربت سياسة المساعدات الجديدةقبل ساعات
فقط من اجتماع رفيع المستوى بين وفــد أمريكى
يتضمن كبير مستشارى الرئيس األمريكىجاريد
كوشنر ،ونائبة مستشار األمن القومى األمريكى دينا
باول ،والمبعوث األمريكى للسالم فى الشرق األوسط
جيسونجرينبالت مع الرئيس السيسى ،وذلك حيث
كان الوفد يزور القاهرة فى إطار جولة إقليمية أوسع
ركزت على دفع عمليةالسالم فى الشرق األوسط.
وأوضح أن القرار الجديد بشأن المساعدات دفع
الوفد إلــى مناقشة العالقات األمريكية المصرية
بــدال مــن تــنــاول هــذه األول ــوي ــات..وتابع»:الطريقة
التى اتخذت بها واشنطن القرار وأعلنته قد قوضت
مصداقية إدارة الرئيس األمريكىلــدى القاهرة،
والتى من حقها اآلن أن تتساءل عما إذا كــان دعم
ترامب المعلن للسيسى يحدث فارقا؟».
ولــفــت المعهد إلــى أن قطع الــمــســاعــدات يأتى
أيضا قبل أسابيع مــن استئناف مــنــاورات (النجم
الساطع) العسكرية ،والتى تجرىكل عامين بين مصر
وواشنطن ،وهــى مــنــاورات أعيد تصميمها فى ظل
إلحاح واشنطن على تركيزها على مكافحة اإلرهاب
بعدتوقفها منذ أربــع ســنــوات ،ورأى أن التغييرات
فــى المساعدات تعكس اإلجـ ــراءات البيروقراطية
والداخلية التى تصيغ السياسة األمريكيةتجاه مصر،
والــتــى لــم ينجح الرئيس األمريكى فــى إدارتــهــا فى
هــذا الملف ما أدى إلــى نتيجة مربكة تضاربت مع
األولويات األخرىلإلدارة األمريكية.
وكان نفس المعهد قد أكد فى دراسة سابقة له أن
قطع المعونة األمريكية عن مصر فى ظل الظروف
الحالية ،سيأتى بنتائج عكسية تجاه مصالح الواليات
الــمــتــحــدة االســتــراتــيــجــيــة بالمنطقة ،مــشــيـ ًـرا إلــى
أنها تشكل ضربة قصيرة األجــل لشركات السالح

محللون يستبعدون قطع المعونة
العسكرية لمصر ألنها تساعد فى
تعزيز األهداف االستراتيجية
األمريكية بالمنطقة

السيسى

ترامب

األمريكية التى تبيع للجيش المصرى األسلحة.
ونبه معهد «واشنطن» إلى أن قطع المعونة لن يضر
ّ
فقط بالعالقات»العسكرية-العسكرية»بين»واشنطن»
و»القاهرة»ذات األهمية الخاصة فى الوقت الراهن،
ولكن ستقوض أيضا العالقات مع الحكومة المدنية،
ما يــؤدى إلى مزيد من التآكل فى مكانة «واشنطن»
المنخفضة بالفعل بين المصريين.
وأض ــاف أن قطع المساعدات يمكن أن يعرض
المصالح األمريكية االستراتيجية الرئيسية فى مصر
للخطر ،بما فى ذلك التعاون فى مكافحة اإلرهــاب،
وإعطاء السفن الحرية األمريكية األولوية للمرور من
قناة السويس ،كما قد يحلق الضرر بدعم الجيش
المصرى لمعاهدة السالم ،والتنسيقات اإلسرائيلية
المصرية لتعزيز أمن سيناء.
ولفت المعهد إلى أن كل من السعودية واإلمــارات
العربية المتحدة والكويت ،قد يقومون بملء الفراغ،

ما يتيح لـ«القاهرة» االستمرار فى تمويل المشتريات
مشيرا إلى أن هذه الدول الخليجية كثفت
العسكرية،
ً
من منحها فى أعقاب اإلطاحة بمرسى ،حيث قدمت
 16مليار دوالر لمساعدة االقتصاد المصرى المتعثر.
وأش ــار المعهد إلــى احتمال وجــود سيناريوهات
أخــرى فى حالة قطع المعونة األمريكية عن مصر،
ـحــا أنــه قــد تــحــاول كــل مــن الصين أو روسيا
مــوضـ ً
االستفادة من ذلــك وتحل محل «واشنطن» بتمويل
مصر فى شراء مشترياتها العسكرية.
وبالنسبة للتداعيات الداخلية إللغاء المعونة ،ذكر
معهد «واشــنــطــن» أن تجميد برنامج المساعدات
العسكرية يمثل ضــربــة قصيرة األج ــل للشركات
العسكرية األمريكية ،بما فى ذلــك شركة «لوكهيد
مــارتــن» ،التى تصنع طــائــرات «إف  ،»16باإلضافة
إلــى عــشــرات مــن الــشــركــات الصغيرة والمقاولون
من الباطن ،الذين من المرجح أن يواجهوا عواقب

اقتصادية أكثر خطورة.
وبعد أن كشفنا حجم االستفادات الكبرى ألمريكا
مــن هــذه المعونة الملعونة ،نــســأل :هــل االقتصاد
المصرى قادر على االستغناء عن المعونة؟ وما مدى
مساهمتها فى االقتصاد المصرى وأوجه االستفادة
منها؟
ولإلجابة عــن هــذه الــتــســاؤالت نشير إلــى بعض
التصريحات التى قالها عــدد من كبار المسئولين
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة رفيعة
المستوى حول قضية المعونة ،حيث أكد د .أحمد
ج ــال وزيـــر الــمــالــيــة الــســابــق أن حــجــم المعونة
األمريكية مقارنا باالقتصاد القومى ضئيل جدا،
وقد يكون لها قيمة بالنسبة للعالقات العسكرية بين
البلدين ،وقد يكون لها قيمة سياسية ما ،لكن قيمتها
المالية ال تعنى الكثير وليس لها محل من اإلعراب.
فــى حــيــن ق ــال الــســفــيــر مــحــمــد شــاكــر ،رئيس

أحمد جالل وزير المالية
السابق :قيمتها المالية
ال تعنى الكثير وليس لها
محل من اإلعراب

شاكر:
واشنطن لن تجرؤ
على إلغاء هذه
المعونة

الريدى:
قطعها لن
يؤثر على
مصر

سامح شكرى:
ليس لها أى تأثير
اقتصادى ولكن لها
مغزى سياسى فقط

المجلس المصرى للشئون الخارجية وسفير مصر
األسبق فى واشنطن ،إن مواقف أمريكا متضاربة،
وهى اآلن تقوم بإعادة أوراقها مرة أخــرى بعد أن
مشيرا
فقدت» الحليف اإلخواني» لها فى المنطقة،
ً
إلى أن المعونة االقتصادية انخفضت بشكل كبير
خــال الــســنــوات الــمــاضــيــة ،بينما تمثل المعونة
العسكرية أمــرا مهما ،وتخدم مصلحة الطرفين
المصرى واألمريكى ،وواشنطن ترغب فى أن يكون
هناك جيش مصرى قوى بالمنطقة ،فى ظل عدم
استقرار األوضـــاع ،لــذا لــن تجرؤ على إلــغــاء هذه
المعونة.
أم ــا الــســفــيــر ع ــب ــدال ــرؤوف ال ــري ــدى ،الــرئــيــس
الــشــرفــى للمجلس الــمــصــرى للشئون الخارجية
وسفير مصر األسبق فى واشنطن ،فقال إن قطع
المعونة لن يؤثر على مصر ،ولكن إذا حدث فمن
نتائجه أن يــؤدى إلــى أن تسير البالد باستقاللية
أكثر بالنسبة لقرارها الداخلى.
وفـــى هـــذا الــســيــاق قـــال ســامــح شــكــرى وزي ــر
الــخــارجــيــة الــحــالــى وســفــيــر مــصــر الــســابــق فى
واشنطن ،إن المعونة االقتصادية ليس لها أى تأثير
اقتصادى ،ولكن لها مغزى سياسيا فقط ،واإلدارة
األمريكية لن تتخلى عن مساعدات تخدم مصالح
الطرفين.
وهنا نتساءل :هــل ستستجيب مصر للضغوط
وال ــش ــروط الــتــى وضعتها الــســلــطــات األمريكية
للموافقة على إعـــادة األجـ ــزاء الــتــى تــم خفضها
مــن الــمــعــونــات وم ــن بينها ضـ ــرورة إظــهــار مصر
تقدما ً فــى قضايا المجتمع المدنى ،على سبيل
المثال مــن خــال تحسين قــانــون المنظمات غير
الحكومية الــجــديــد أو حــل محاكمة المنظمات
غير الحكومية لعام  ،2013التى استهدفت أربع
منظمات غير حكومية مؤيدة للديمقراطية تمولها
الــواليــات المتحدة؟ وهــل سترضخ مصر لرغبة
اإلدارة األمريكية فى أن تحتضن القاهرة بصورة
أكــثــر حــمــاسـا ً الــجــهــود األمــريــكــيــة إلعـ ــادة تركيز
الــتــعــاون العسكرى على مكافحة االرهــــاب؟ وما
مدى صحة قيام الواليات المتحدة بالضغط على
مصر لـ»التوقف عن استضافة العمال الكوريين
الشماليين ،ووق ــف تقديم فــوائــد اقــتــصــاديــة أو
عسكرية لكوريا الشمالية» ،وهــو األمــر الــذى أكد
عليه الرئيس ترامب خــال مكالمته الهاتفية مع
الرئيس السيسى فى  5يوليو الماضى؟!!
وفى هذا اإلطار أتمنى أن يتم وقف االجتماعات
التى يعقدها نواب بارزون فى مجلس النواب حاليا ً
تمهيدا
ومن بينهم أعضاء فى ائتالف»دعم مصر»
ً
إلرســال وفــود برلمانية إلى الكونجرس األمريكى،
لتحاشى أى تخفيض فــى المعونات أو إج ــراءات
مجددا ،وأتمنى أن يتم منع هؤالء
عقابية ضد مصر
ً
النواب من السفر إلى واشنطن للتفاوض حول هذا
األمر مع دوائر صنع القرار فى الواليات المتحدة.
على الجانب اآلخر ،أتمنى أن تقوم مصر بوضع
حــد للمهازل الــتــى ترتكب تحت ســتــار المعونات
األمريكية الملعونة ،ألننا على يقين تام أن أمريكا
تستفيد منها أكثر مــن مصر وأن أضــرارهــا على
األمــن القومى المصرى أكبر بكثير من فوائدها،
ولذلك أقترح على الرئيس عبدالفتاح السيسى أن
يعلن صــراحــة رفضه أليــة معونات أو مساعدات
أمريكية مشروطة ألن استمرار هذا األمر فيه إهانة
للشعب المصرى ،كما أنــه يمثل انتقاصا للكرامة
المصرية والــتــدخــل فــى الــشــأن الــمــصــرى بشكل
يرفضه أى مواطن شريف لدية نخوة وكرامة.
كما اقترح على الرئيس السيسى أن يقوم بالدعوة
لفتح حساب بنكى موحد فى كل البنوك المصرية
بعنوان «صــنــدوق الكرامة المصرية» وذلــك على
غرار صندوق «تحيا مصر» ،وفى تصورى الخاص
أن المصريين بكامل أطيافهم السياسية وفئاتهم
االجتماعية سوف يبادرون للتبرع لهذا الصندوق
بهدف التخلص من التبعية المصرية ألمريكا ووقف
حد لمهازل تدخلها السافر فى الشأن المصرى.
وأتمنى أن تكون الدعوة إلنشاء هــذا الصندوق
فى أقــرب وقت ممكن وقبل البدء فى االنتخابات
الرئاسية القادمة ،وفــى تصورى الخاص أن هذا
األمر لو تم تنفيذه على أرض الواقع فسوف يكون
عامال إيجابيا جداً فى الحملة االنتخابية للسيسى
قبل االنتخابات القادمة.

معهد واشنطن

1

الصين أو روسيا سوف
تحل محل «واشنطن»
بتمويل مصر فى شراء
مشترياتها العسكرية

2

تجميد برنامج المساعدات
العسكرية يمثل ضربة
قصيرة األجل للشركات
األمريكية وفى مقدمتها
شركة «لوكهيد مارتن»
المصنعة لطائرات «إف »16
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عقد ندوة
ملوظفى اجلهاز
لم يحضرها
سوى القيادات
والعالقات العامة

رئيس «التنظيم واإلدارة» يخفض حوافز التميز والعالوات
 ..%100ويحذر« :اللى هيفتح بقه هاحبسه»!!!
ماهر عبده

حكايات
وأسرار

فى سابقة لم يشهدها الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة ،هدد
المستشار محمد جميل ،رئيس الجهاز ،العاملين بالجهاز والبالغ
عددهم نحو  1400موظف ،بالحبس والعزل من الوظيفة ألى موظف
يعترض على قراراته.
اجتماعا طار ًئا بموظفى الجهاز ،طالبهم
وعقد محمد جميل
ً
فيه بــضــرورة الصبر على إجـــراءات التقشف؛ بسبب الظروف
االقتصادية التى تعانى منها البالد والمؤسسات الحكومية ،وهو
األمــر الــذى لم يلق قبول جموع الموظفين ،ورفــض  %90منهم
ـرارا
حضور االجتماع لعلمهم
ً
مسبقا بأن رئيس الجهاز اتخذ قـ ً
بتخفيض حوافز ومكافآت التميز للعاملين بنسبة  ،%100وهو ما
تسبب فى حالة من الضجر والغضب بين العاملين ،الذين عزموا

النية على عــدم حضور الندوة ولــم يحضر الندوة ســوى قيادات
ورؤساء اإلدارة المركزية وقلة قليلة من اإلداريين بالجهاز.
المثير أن المستشار محمد جميل عندما علم برفض موظفى
ضا على تخفيض مستحقاتهم المالية،
الجهاز حضور الندوة ،اعترا ً
هدد ً
قائل« :اللى هيفتح بقه هاحبسه».
ويقود الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة حملة تدعو إلى ضبط
سلوكيات الموظفين الحكوميين ،والبالغ عددهم نحو  6.5مليون
موظف ،من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
كــان رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة قد أعلن أن خطة
اإلصالح اإلدارى واالقتصادى ستبدأ من إعادة هيكلة الجهاز اإلدارى
للدولة ،وذلــك باستخدام كل وسائل الترشيد وتخفيض النفقات،
ومنها وقف التعيينات المؤقتة بعد عام  ،2016وتخفيض المكافآت
واحتسابها على األجر الشامل فقط ،وتقليص أعداد موظفى الجهاز
من  6.5مليون موظف إلى  3ماليين موظف على مراحل متعددة.

آخر كالم..

سر عدم قيام
الشركة بحساب قيمة
االنخفاض فى المخزون
الراكد والتالف الذى
بلغت قيمته
 13مليون جنيه

العـدد 216
األربعاء 2017/9/13

إجراء «المحليات» بعد االنتخابات الرئاسية

كشفت مــصــادر مطلعة بـــوزارة التنمية
المحلية أن انتخابات المجالس المحلية،
وقانون اإلدارة المحلية ،لن يرى النور فى
الفترة الحالية على األق ــل ،لعدة أسباب
رئيسية ومتنوعة من بينها ،وجود عشرات
اآلالف مــن خــايــا اإلخــــوان الــكــامــنــة فى
ال ــوح ــدات المحلية ،ويــتــرقــبــون اإلع ــان
عــن انــتــخــابــات المحليات بــفــارغ الصبر
لالنقضاض عليها من أجل العودة لنظرية
التمكين من جديد ،فى الوقت الذى يتربص
فيه عــشــرات اآلالف مــن الــحــزب الوطنى
الختراق أواصــل الحكومة والسيطرة من
جديد على الموقف ومفاصل المحليات.
وأضـــــافـــــت الـ ــمـ ــصـ ــادر أن الــجــهــات
الرقابية حــصــرت حتى اآلن وج ــود 450
ألفا من خاليا اإلخــوان والحزب الوطنى،
ً
ســيــتــســبــبــون ف ــى مــشــاكــل ل ــو ت ــم إجـ ــراء
انتخابات المجلس المحلية فــى الوقت
الراهن ،وكذلك تتجه النية لتأجيل قانون
حرجا
اإلدارة المحلية ،ال ــذى سيسبب
ً
كبيرا للدولة فى حال صدوره وتأخر إجراء
ً
االنــتــخــابــات الــمــحــلــيــات.الفــتــة إل ــى عــدد
الخاليا اإلخوانية مع أفراد الحزب الوطنى

ً 450ألفا من
خاليا اإلخوان
والحزب الوطنى
يخططون
لالستيالء على
المقاعد

جميل

الشريف

وبعض الحركات المعارضة ،يمثلون نحو
 450ألف موظف بالجهاز اإلدارى للدولة.
ورجحت المصادر أن انتخابات المجالس
الــمــحــلــيــة ربــمــا تــكــون بــعــد االنــتــخــابــات
نظرا للحاجة إلــى المزيد من
الرئاسية،
ً
االنــفــاق المالى الكبير ،وهــو مــا سيحمل
ال ــدول ــة نــفــقــات ضــخــمــة ف ــى وقـــت غير
مناسب.
يـــأتـــى ذلـــــك فـ ــى الـ ــوقـ ــت الــــــذى أك ــد

فــيــه بــعــض نـــواب لجنة اإلدارة المحلية
بمجلس النواب ،صعوبة إجــراء انتخابات
المحليات خــال الــعــام الحالى ،وأنــه من
المتوقع تأجيلها للعام المقبل وإجراؤها
عقب انتهاء االنتخابات الرئاسية العام
المقبل ،الستحالة إجراء الدولة النتخابات
المحليات والــرئــاســة فــى نفس التوقيت،
حيث ال يمكن إجراؤها العام الحالى حتى
إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لالنتخابات
وإنشاء أفرع لها بكل أنحاء الجمهورية.
وقــال أحمد السجينى ،رئيس اللجنة،
إن السبب فى تأجيل انتخابات المحليات
ليس عدم إصــدار قانون اإلدارة المحلية،
حيث أوشــكــت اللجنة على االنــتــهــاء من
القانون ورفعه للجلسة العامة ولكن الوقت
لن يكفى ،حيث يجب إنشاء الهيئة الوطنية
لالنتخابات ً
أول وإنشاء أفرع لها ،يستغرق
 6أشــهــر عــلــى األقــــل ،وم ــع نــهــايــة الــعــام
سيكون جــاء موعد االنتخابات الرئاسية
فى  ،2018ومن الصعب إجــراء انتخابات
المحليات واالنتخابات الرئاسية خالل
الفترة نفسها ،لذلك من المرجح إجراؤها
بعد االنتخابات الرئاسية.

تيار الفساد يصعق شركة النصر لصناعة المحوالت والمنتجات الكهربائية

تكلفة أصولها الثابتة  171.8مليون جنيه تتضمن  58مليو ًنا أصول مهلكة دفتريً ا بنسبة %34

إميان بدر
لــم يكن الــحــال فــى شــركــة النصر لصناعة
المحوالت والمنتجات الكهربائية بأفضل من
باقى شركات الحكومة ،التى صعقتها تيارات
الفساد واإلهمال ،حيث أشار تقرير الجهاز
الــمــركــزى للمحاسبات الــصــادر مــؤخــراً
حــول تقييم األداء المالى واإلدارى
للشركة ،إلــى أن تكلفة أصولها
الثابتة تبلغ نحو  171.8مليون
جــنــيــه ،تتضمن  58مليون
جــنــيــه أصــــــول مــهــلــكــة
دفتريا ،بنسبة ،٪34
ً
كـ ــمـ ــا تــضــمــنــت
الــتــكــلــفــة نــحــو
 9.3مليون جنيه
قيمة أصــول متوقفة
عن االستخدام.
ومــن واق ــع الــقــوائــم التى
تقدمت بها إدارة الشركة ،قال
الــتــقــريــر إنـــه ت ــم حــســاب إه ــاك
تــقــديــرى لــأصــول الــثــابــتــة عــن فترة
الــثــاثــة أشــهــر السابقة للفحص ،بمبلغ
فقط  1.3مليون جنيه ،تمثل فقط  %25من
أقــســاط اإله ــاك للعام المالى ،وهــو مــا يعنى
تجاهل  %75مــن قيمة األقــســاط ،كما لــم تقم
الشركة بالنظر فى األعمار اإلنتاجية لألصول
الثابتة بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى
الخاص باألصول الثابتة وإهالكها.
أمــا عن حساب المشروعات تحت التنفيذ،
رصــد المركزى للمحاسبات من خــال تقريره
أنه مازال يتضمن  189مليون جنيه تخص مصنع
الشركة فى مدينة بدر ،لم يتم إضافتها لألصول
الثابتة ،رغم االستالم النهائى لمحطات الكهرباء
خالل عامى  2015و  ،2016بل وعلى الرغم من
تشغيل المصنع نفسه منذ  ،2014وإضافة ما
يحتويه من آالت ومعدات إلــى األصــول الثابتة
لشركة «النصر».
وفيما يتعلق بملف المخزون رصــد التقرير
عدم قيام الشركة بحساب قيمة االنخفاض فى
القيمة االستردادية للمخزون الراكد والتالف،
الذى بلغت قيمته فى تاريخ المركز المالى نحو
 13مليون جنيه ،كما لم يتم تحميلها على حساب
الخسائر غير العادية بقائمة الدخل ،واكتفت
الشركة بتكوين مخصص لها بنحو  9ماليين
جنيه فقط ،وذلك بالمخالفة للمعيار المحاسبى
المصرى الخاص بالقوائم المالية الدورية.
وف ــى الــســيــاق نــفــســه ،تضمن الــمــخــزون من

خلل فى
الهيكل التمويلى للشركة
بسبب تراجع مواقف
السيولة وعدم قدرتها على
الوفاء بالتزاماتها

اإلنتاج التام فى المخازن نحو  30مليون جنيه،
قيمة تكلفة منتجات بالمخازن منذ سنوات،
يرجع بعضها إلــى عــام  2008لم يتم تسليمها
للعمالء.
أما عن حساب المخزون من اإلنتاج غير التام
نحو  11مليون جنيه ،قيمة تكلفة أوامــر تشغيل
لمنتجات فلم يتم االنتهاء منها حتى تاريخ
المركز المالى ،على الرغم من أن بعضها
يرجع إلى عام .2015
وإلى نكسة ارتفاع سعر الدوالر
وتــعــويــم أو غــرق الجنيه التى
تــعــد قــاسـ ًـمــا مــشــتــر ًكــا فى
جميع الــتــقــاريــر ،وتعود
إليها مشاكل غالبية
إن لــم يكن جميع
الــشــركــات التى
تعمل بمستلزمات
وم ـ ــدخ ـ ــات إن ــت ــاج
مـــســـتـــوردة ،وفــــى هــذا
اإلطار لم تقم شركة النصر
لــصــنــاعــة الــمــحــوالت بــإعــادة
تقييم البنود ذات الطبيعة النقدية
بالعملة األجنبية ،طب ًقا لسعر الصرف
فــى تــاريــخ الــمــركــز الــمــالــى ،فــى مخالفة
واضحة للمعيار المحاسبى المصرى الخاص
بآثار التغييرات فى أسعار العمالت األجنبية.
وأض ـ ــاف م ــراق ــب الــحــســابــات الــــذى أعــد
التقرير أن القوائم المالية للشركة تأثرت بقيود
تقديرية خــارج الدفاتر متضمنة  40.6مليون
جنيه ،تغير إنتاج تــام بالموجب ،ونحو 32.9
مليون جنيه تغير إنتاج تــام بالسالب ،لم يتم
فعليا.
جردها ً
وبسبب عــدم قــيــام الشركة بــإجــراء الجرد
الفعلى ،كشف التقرير عــن وجــود فجوة بين
إجمالى االلــتــزامــات الــمــتــداولــة البالغة نحو
 392.5مليون جنيه عــن األص ــول المتداولة
البالغة نحو  375.2مليون بالسالب ،مما يشير
إلى زيــادة الخلل فى الهيكل التمويلى وتراجع
مــواقــف الــســيــولــة ،وع ــدم ق ــدرة الــشــركــة على
الوفاء بالتزاماتها ،حيث ارتفع رصيد األرصدة
الدائنة بنحو  14.19مليون جنيه ،خالل الثالثة
أشهر المقدم عنها المركز المالى.
مستغربا أن يرصد
وفى ضوء ما سبق ،ليس
ً
التقرير انخفاض فى صافى مبيعات الشركة
خــال فترة الفحص ،عن الفترة المماثلة من
الــعــام الــســابــق ،حيث بلغت قيمة االنخفاض
نــحــو  7مــايــيــن جــنــيــه ،كــمــا انــخــفــض صافى
أرباح الفترة نفسها بنسبة وصلت إلى  %26عن
مثيلتها من العام السابق.

ارتفاع رصيد
األرصدة الدائنة بنحو
 14.19مليون جنيه خالل  3أشهر
وانخفاض  7ماليين جنيه
فى صافى المبيعات

خفايا وجود فجوة بين إجمالى االلتزامات المتداولة البالغة
 392.5مليون جنيه واألصول المقدرة بـ 375.2مليون فقط

االستعانة بوزراء وخبراء إعالم بإشراف مؤسسة الرئاسة

التفاصيل الكاملة لـ«كشف حساب» الرئيس السيسى

عرض فيلم قصير
بإجنازات الرئيس
بإشراف الرئاسة
ومجلس الوزراء ووزارات
التخطيط واإلسكان

الرئاسة مشغولة بـ«المنتدى العالمى للشباب» بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم ثم االستعداد لكشف حساب الرئيس

بالل الدوى
خالل شهر يناير القادم ..مصر تستقبل
أه ــم ح ــدث يــنــتــظــره  95مــلــيــون مــصــرى..
هــذا الــحــدث هــو بــدء مــاراثــون االنتخابات
الــرئــاســيــة الــقــادمــة ،وه ــو الــحــدث الــذى
سيتوقف عليه مستقبل مصر خالل األربعة
ســنــوات الــقــادمــة ،فــقــد تــم االت ــف ــاق على
ضــرورة وضــع الحقائق كاملة أمــام الشعب
المصرى فى نهاية شهر يناير القادم وتقديم
مــا يسمى بـــ«كــشــف حــســاب» للشعب حتى
يعرف المصريون حقيقة ما تم من إنجازات
على أرض الــواقــع ،صــوت وص ــورة ،تشييد
وبناء وعمليات إنشائية تمت بالفعل على
أرض مصر وسيتم كشف الــحــســاب تحت
عنوان «وع ــد ..فــأوفــى ..لمصر وشعبها..
حــجــم اإلنـــــجـــــازات ..وعـــــدد ال ــك ــب ــارى..
ومساحة الــطــرق التى تــم إنــشــاؤهــا ..عدد
المدن الــجــديــدة ..والمساكن التى أنشئت
بالفعل وتم تسليمها ..المشروعات الجديدة
العمالقة مثل العاصمة الجديدة وهضبة
الجاللة وقناة السويس الجديدة ..وشرق
خليج السويس ..وتنمية سيناء ،إضافة إلى
المطارات الجديدة والموانئ الجديدة» ..كل
هذا سيتم تقديمه للشعب لكى يعرف الشعب
مــا تــم مــن مــشــروعــات خــال ســنــوات حكم
الرئيس السيسى األربع ..وإلى التفاصيل:
تنشغل مؤسسة الرئاسة اآلن بحديثين
شـ ــديـ ــدى األه ــم ــي ــة الـ ــحـ ــدث األول هــو
المنتدى العالمى للشباب والـــذى سيقام
فى نوفمبر المقبل فى مدينة شــرم الشيخ
ويتم االستعداد له منذ اآلن ويتم التنسيق
فيه مــع وزارة الخارجية لمخاطبة الــدول
العربية واألفريقية واآلسيوية واألوروبــيــة
واألمـــريـــكـــان ..حــيــث ســيــأتــى شــبــاب من
جميع دول العالم ..وسيتم تقديم مجموعة
مــن الــمــبــادرات والتوصيات وتفعيل تعاون
مشترك بين شباب العالم.

انفراد

والــخــروج بمبادرة عالمية لنبذ اإلرهــاب
ورفــــــض ال ــع ــن ــف ومـــحـــاربـــة ال ــت ــط ــرف..
وستستقبل مــديــنــة ش ــرم الــشــيــخ المنتدى
العالمى للشباب ،ويتم االستعداد من اآلن
الستقبال الوفود العالمية بحضور الرئيس
عبدالفتاح الــســيــســى ..ويــتــم الــرهــان على
نجاح هذا المنتدى العالمى للشباب خاصة
ً
مساعدا للتمهيد للصراع
عامل
أنه سيكون
ً
على انتخابات الرئاسة والتى ستجرى قبل
منتصف العام الــقــادم ،وسيكون لها رد فعل
جـــدا عــلــى شعبية الــرئــيــس وسيكون
ق ــوى ً
تأثيرها واضح على جميع األحداث القادمة.
ال ــح ــدث الــثــانــى هـــو« :كــشــف حــســاب»
الرئيس السيسى وهــو الحدث األهــم الذى
يشغل الــرئــاســة وســيــتــم تــصــويــر جميع ما
تـــم إنـ ــجـ ــازه مـــن مـ ــشـ ــروعـ ــات ..تــصــويــر
فيديو بــأحــداث وســائــل التصوير العالمية
واالستعانة بكبار خبراء اإلعــام فى مصر
والعالم وتشكيل لجنة عليا لتقديم كشف
الــحــســاب ال ــرئ ــاس ــى لــلــمــصــريــيــن ،تضم
خــبــراء فــى اإلعـــام ..وخــبــراء مــن الرئاسة
وخبراء من رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط
ووزارة اإلســكــان ووزارة التعليم ..ووزارة
االتــصــاالت ..وأعضاء من المجلس األعلى
للصحافة واإلعالم ..ووزارة السياحة.
وقد تم االتفاق على ضرورة رصد وتصوير
جميع المشروعات التى تم إنشاؤها فى عهد
الرئيس السيسى فى جميع المحافظات،
ســواء أكــانــت مشروعات إســكــان اجتماعى
أو اقتصادى أو إسكان للعشوائيات والتى
وص ــل حــجــم اإلنــجــاز فيها إل ــى  650ألــف
وحــدة سكنية ،من وحــدات إسكانية متميزة
وم ــش ــروع ــات قــومــيــة كــبــرى مــثــل مــشــروع
الــضــبــعــة ..والــمــطــارات الــجــديــدة ومليون
ونــصــف الــمــلــيــون فـ ــدان ،وم ــا تــم مــن نقلة
اقــتــصــاديــة كــبــرى فــى االقــتــصــاد المصرى
مــن تقليل عجز الــمــوازنــة وزيـــادة عمليات
التصدير وتقليل االستيراد السفهى والزيادة
الواضحة فى االحتياطى النقدى الــدوالرى
فى البنك المركزى المصرى وسيتم التركيز
على الخطة الجديدة لتطوير التعليم وحجم
ما تم إنــجــازه من التوسع في بناء مــدارس
النيل ..والــمــدارس اليابانية ونقل التجربة
اليابانية فى مصر ،إضافة إلى تقرير شامل
عــن مساهمات الهيئة الهندسية للقوات
المسلحة فى مشروعات التنمية.

السيسى

الوزير

سيد

مدبولى

ثالثى اإلشراف على كشف حساب الرئيس هم:
كامل الوزير  -إلبراز مشروعات الهيئة الهندسية..
وعددها ..ومراحل تنفيذها ..وما تم االنتهاء منها
مصطفى مدبولى  -لرصد الوحدات السكنية
التى تم تسليمها والمدن الجديدة
اللواء أمير سيد أحمد  -لإلشراف على جميع
عمليات التنمية والتخطيط العمرانى

وقـ ــد أكــــدت م ــص ــادر مــطــلــعــة أن هــنــاك
مفاوضات مع المطرب عمرو دياب للمشاركة
فــى كشف حــســاب الــرئــيــس السيسى الــذى
سيتم تقديمه للشعب المصرى نهاية يناير
الــقــادم ،لكن الفنان عمرو ديــاب أعــرب عن
ترحيبه وسعادته للمشاركة فى كشف حساب
الرئيس أو حتى إقامة حفل غنائى فى هذه
المناسبة ،لكنه اشــتــرط أن يكون هــو فقط
المشارك فى الحفل ورفــض أن يشاركه أى
مطرب آخر أو أى فرقة أخرى.
حتى لــو كــانــت فــرقــة غــنــاء أطــفــال أو أى
فرقة تابعة لدار األوبرا ..وفضل أن يشارك
بــمــفــرده بفرقته وبــأغــان سيتم تجهيزها
شخصيا فى
خصيصا للحفلة يشارك هو
ً
ً
اختيارها واختيار فريق العمل بها.
هنا توقفت المفاوضات مع «عمرو دياب»
وهــنــا نشير إل ــى تــكــرار اع ــت ــذارات عمرو
ديــاب لمؤسسة الرئاسة ،حيث تمت دعوته
إلحياء حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
فــى أغسطس  2015لكنه اعــتــذر ورفــض
المشاركة بحجة رفضه مشاركته أى مطرب
أو مطربة فى الحفل ..وطلب الغناء بمفرده.
وأك ـ ــدت الــمــصــادر أنـــه ت ــم تــجــمــيــد ق ــرار
االســتــعــانــة بــعــمــرو ديــــاب ،نــظـ ًـرا ألن ــه طلب
االستعانة بحملة إعالنية كبرى قبل الحفل،
وتمت الموافقة على قيام مطربين جدد بإحياء
الحفل مع االستعانة بأوركسترا األطفال بدار
األوب ــر وعــدد مــن المطربين األطــفــال الذين
يجيدون الغناء بلغات أجنبية مختلفة.
وتـــم االســتــعــداد لــدعــوة مــلــوك ورؤسـ ــاء
وأمراء ورؤساء وزراء ووزراء عالميين ودعوة
شخصيات عــامــة دولــيــة وعــربــيــة وإقليمية
مع بــدء االستعداد من اآلن حتى يتم تقديم
الرئيس السيسى للشعب المصرى بكل ما
قام به من مشروعات ..وللمواطنين الحكم
رئيسا لمصر..
عليه بعد قضائه  4سنوات
ً
ولــهــم الــحــق فــى انــتــخــابــه م ــرة أخـــرى حــال
خوضه المنافسة على المنصب لفترة رئاسية
جديدة.
الجدير بالذكر أن هناك ثالث شخصيات
تم تكليفها بتنفيذ كشف الحساب وهم اللواء
كامل الوزير ،رئيس الهيئة الهندسية للقوات
المسلحة ،والمهندس مصطفى مدبولى،
وزيـ ــر اإلس ــك ــان والــمــجــتــمــعــات العمرانية
الجديدة ،واللواء أمير سيد أحمد ،مستشار
الرئيس للتخطيط العمرانى.

مفاجآت مثيرة فى قضية رشوة نائبة محافظ اإلسكندرية
كيف حقق رجل أعمال « »2مليار جنيه مكسب فى جليم؟!

لم يعرف الرأى العام أن كلمة السر فى قضية الدكتورة
سعاد الخولى ،نائب محافظ اإلسكندرية ،هى الدكتورة
نــاديــة قــويــدر ،رئــيــس لجنة البيئة بالمجلس المحلى
للمحافظة اإلسكندرية ،لمدة  3دورات وزوجة الدكتور
مصطفى قــويــدر ،عضو مجلس الشعب السابق ،لعدة
دورات.
كيف ذلك؟
 بداية القصة كانت من مخاطبات ورسائل أرسلتهاالدكتورة نادية قويدر لرئيس حى شرق إسكندرية اللواء
وحيد رضوان تشتكى فيها من العقار المخالف الكائن
فى  340طريق الكورنيش والــذى تقدر مساحته بـ«»5
أفدنة بمنطقة جليم ،حيث تمت إقامة مجموعة أبراج
وعمارات أطلق عليها «عمارات السرايا رويــال بالزا»
أمــام نــادى التجاريين على البحر ،حيث تم الترخيص
دورا» ،لكن ما تم بناؤه «»16
بالبناء بـــ«دور أرضى وً 11
دوراً ومنع الرؤية للبحر على الجيران ويقدر عددهم
بـ« »300متضرر.
سريعا استطاع مالك العقار الذى بنى « »6عمارات كل
ً
عمارة « »8شقق ..وعــدد األدوار المخالفة « »4ووصل
ثمن المتر فى الشقة الواحدة المطلة على البحر «»20
ألف جنيه للمتر وللعمارات الخلفية المتر وصل لـ«»14
ألف جنيه.
وبعدها أسرع حى شرق بإصدار قرارات هدم وإزالة
لـــ« »4أدوار من مجموعة العقارات ،وأرسلت الدكتورة
نادية قويدر عدة شكاوى إلى الموقع اإللكترونى لمخالفة
اإلسكندرية ،وشكاوى للجهات الرقابية وتم أخذ توقيع
« »300من متضررى العمارات ،وتوالت الشكاوى ،وتوالت
أيضا عمليات بناء األدوار المخالفة وتشطيبها مما
ً
صعب عملية إزالتها وهدمها ..وأعطت الفرصة لمالك
العمارات لالستمرار فى المخالفات واإلضرار بـ«»300
مواطن ومخالفة القانون.
ظل اللواء وحيد رضوان ،رئيس حى شرق ،ال يتواصل
مع أصحاب الشكاوى واكتفى بالقول :إن هذه العمارات
صادر ضدها قرار هدم وإزالة وسيتم تنفيذ القرار.
واصلت الدكتورة نادية قويدر شكواها حينما علمت
أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية
لإلدالء برأيها فى هذه المخالفة ورأيها االستشارى حول
العمارات وصالحيتها للهدم وتأثيرها على العمارات
الــمــجــاورة أو طبيعة األرض ال ــذى بنيت عــلــيــه ..وتم
التواصل إلــى أن كلية الهندسة أرسلت تقريرها إلى
المحافظة ولم تقم المحافظة بإرسال إخطار رسمي
إلى رئاسة حى شرق بتقرير اللجنة المشكلة من كلية

ننشر تفاصيل الرسائل المتبادلة بين المرأة
الحديدية التى كشفت الفساد وسعاد الخولى

سعاد

الهندسة ولم تستطع المحافظة إرساله ،لكن تم إبالغ
رئيس حى شرق بوجود تقرير من كلية الهندسة يقضى
بوقف قــرار الهدم واإلزال ــة ،وهــو ما أكــده اللواء وحيد
رضوان فى رده على إحدى رسائل الدكتورة المتضررة
من بناء العمارات «نادية قويدر» ومعها « »300متضرر،
حينما اتهموه بأنه متقاعس فى تنفيذ القوانين الملزمة
وتباطؤ فى إزالة الـ« »4أدوار المخالفة والتصدى لمهزلة
البناء المخالف.
اللواء وحيد رضــوان رد فى رسالة أرسلها للدكتورة
نصا« :يا أستاذة نادية
نادية قويدر على تليفونها وقال ً
جيدا أنى ال أتستر أو أترك
لكى تحياتى حضرتك تعلمى ً
مخالفة ..أما بخصوص هذا العقار فيوجد تقرير من
كلية الهندسة فى المحافظة لصالح وقف تنفيذ اإلزالة،
وممكن حضرتك تروحى تسألى».
هنا تحولت شكوى الدكتورة نادية قويدر من اللواء
وحيد رضوان ،رئيس حى شرق ،ووصلت للدكتورة سعاد
الخولى ،نائب محافظ اإلسكندرية وقدمت لها شكوى
ضد ما أكده رئيس الحى واتهمته بأنه يدلى بتصريحات
غير قانونية ومخالفة لكل القوانين ،وأرســلــت رسالة
لـ«سعاد الخولى» ،قالت فيها« :ما هو القانون الجديد
الــذى أعطى الحق لكليات الهندسة لكى تلغى عقوبة
البناء المخالف وتحمى أباطرة البناء المخالف».
ووصلت الشكاوى لهيئة الرقابة اإلداري ــة واكتشفت
وجود عملية رشوة بين «مالك العمارات رجل األعمال
الشهير السيد جمعة» وبين «الدكتورة سعاد الخولى»،
نائب محافظ اإلسكندرية ،وبوساطة من عدد من رجال
األعمال ..وبتحقيق مكسب لرجل األعمال السيد جمعة
قدره « »2مليار جنيه.
لكن الجميع يسأل عن أســرار رجــل األعمال السيد
جمعة!! هو رجل أعمال اشتهر عنه تخصصه كمقاول
رصــف وحصل على بعض أعمال الرصف من الدولة
ومنها الطريق اإلقليمى وطريق الساحل الشمالى وقد
حصل على أعمال رصف مهمة فى بعض المشروعات
التى تنفذها الحكومة منذ سنوات ،وحضر المهندس
شريف إسماعيل ،رئيس الــوزراء ،الفتتاح بعض الطرق
الــتــى نفذتها شــركــة السيد جمعة وبحضور الدكتور
هانى المسيرى ،محافظ اإلسكندرية ،وقتها وبحضور
الدكتورة سعاد الخولى ،نائبة المحافظ ،وتــم التقاط
عدد من الصور لرجل األعمال السيد جمعة مع رئيس
الــوزراء المهندس شريف إسماعيل ،وعلقها فى مكتبه
وجميع مقرات شركاته فى كل من سموحة والمعمورة
وجليم وسيدى بشر ومينا البصل.

الشارع
السياسى

االستعانة بـ«عمرو
دياب» إلحياء
الحفل ..ودياب
يوافق بشرط غنائه
منفر ًدا ..والرئاسة
تتحفظ ..وتبحث
عن بدالء

مقاول رصف
يلتقط صو ًرا مع
رئيس الوزراء
بحضور سعاد
الخولى

أسرار حصول
«السيد جمعة»
على رصف الطريق
اإلقليمى والساحل
الشمالى
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قدرت استخداماتها
بتريليون
و 489مليار جنيه

قضية
شائكة

كوارث ولوغاريتمات بالمليارت فى الموازنة العامة الجديدة للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى  3أغسطس الماضى القانون
رقم  145لسنة  2017بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
.2018/2017
وطب ًقا للقانون قدرت استخدامات الموازنة العامة بمبلغ تريليون،
تقريبا ،وقدرت اإليرادات العامة بمبلغ 852
و 489مليارجنيه
مليارا
ً
ً
تقريبا ،وبالنسبة الستخدامات الموازنة العامة للدولة،
جنيه
ً
بلغ إجمالى حوالى تريليون ومائتان وسبعة مليارات جنيه ،أى أن
اإليرادات العامة بأكملها تعادل  %57.2من االستخدامات.
ومن المعروف أن الميزانية لها من الناحية التنظيمية إجراءات

دستورية وقانونية محددة؛ فلها أجل لتقديمها للبرلمان من جانب
وزارة المالية ،ولها أجل لالنتهاء من مناقشتها والموافقة عليها (بعد
التعديل بالحذف أو اإلضافة فى كل كل أو بعض بنودها) ،ولها أجل
إلصدارها رسميا وبدء العمل بها ،ولكن الالفت للنظر فى حالتنا هذه
السنة أن وزارة المالية قدمتها إلى البرلمان فى نهاية اليوم األخير
لموعد التقديم ،ثم تأخرت الميزانية فى البرلمان إلى ما بعد موعد
إصدارها ،وعادت بعد ذلك إلى وزارة المالية لغرض ضبط األرقام،
ثم أرسلت للسيد رئيس الجمهورية للتوقيع عليها وإصدارها كقانون
يعمل به من تاريخ نشره ،حسب القواعد المعمول بها فى إصدار

القوانين ،وصدر قانون الميزانية فى  3أغسطس  2017أى بعد موعد
بدء السنة المالية الجديدة بشهر وثالثة أيام.
ويصف المراقبون هذا التعامل بأنها حالة من العشوائية ،على
اعتبار أن الدولة تتعامل بمنطق «الورق ورقنا والبرلمان بتاعنا
ونعمل اللى احنا عاوزينه» ،وبالطبع ليس هكذا تدار المالية العامة
للدول.

إميان بدر

باألرقام :تحديات تعوق النمو ويستحيل معها مواجهة التضخم والبطالة

تحقيق االستقرار االقتصادى «حلم لن يتم» بسبب زيادة حدة الفقر واتساع نطاق انتشاره

عامر

قرار التعويم أدى إلى غرق الجنيه
وأصاب االقتصاد بالهشاشة

توابع نكسة الدوالر
بقيادة طارق عامر وخفايا
خناقاته مع الوزراء
ف ــى ظ ــل عــشــوائــيــة الـ ــقـ ــرارات
وتباعد المسافات بين المسئولين،
ومــا يــتــردد عــن خناقات وخالفات
بين وزراء المجموعة االقتصادية
وبعضهم الــبــعــض ،أو بينهم وبين
مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزى ط ــارق
عامر ،يــرى المحللون أن السياسة
الثابتة التى التزمت بها حكومات
ما بعد  25يناير و 30يونيو إللغاء
الدعم اصطدمت بسياسات أخرى
اتــخــذتــهــا ه ــذه الــحــكــومــات نفسها
تعقيدا ومنها
وأدت إلى زيادة األمور
ً
تخفيض سعر الصرف وتعويمه فى
ضربة واحـــدة ،كشفت عما يعانيه
االقتصاد مــن هشاشة شــديــدة فى
بنيته وآلــيــات عمله ،وبينما كانت
تــقــديــرات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــى
(ف ــى ع ــام  )2015تــذهــب إل ــى أن
الجنيه الــمــصــرى مــقــوم بأكثر من
قيمته بما يتراوح بين  %15إلى %30
إذا بمحافظ البنك المركزى طارق
عامر يقرر تخفيض قيمته وتعويمه
ليخسر فــى أيـ ــام قليله أكــثــر من
نصف قيمته أمام العمالت الدولية
الرئيسية وفــى مقدمتها ال ــدوالر
األمريكى ،وهو ما تسبب فى موجات
الــغــاء المتتالية ،ليدفع المواطن
ضريبة عشوائية القرارات من قوت
يــومــه ،ومــع ذلــك مــازالــت الحكومة
تؤكد أنها منحازة لمحدودى الدخل.

دايما» على أن تقترض أكثر من المستهدف
المتوسط الرسمى لالقتراض  3.3مليار جنيه يوم ًيا ووزارة المالية «متعودة ً

حول الموازنة العامة للدولة فى العام المالى
الجديد ،وما لها من أهــداف وما يواجهها من
مؤخرا دراسة حديثة بعنوان:
تحديات ،نشرت
ً
«الميزانية العامة للدولة  :2018/2017إلى
فضاء النمو أم أن األزمــة مستمرة؟» ،أعدها
الخبير االقــتــصــادى إبــراهــيــم نـــوار ،الباحث
بالمركز العربى للبحوث والــدراســات ،أوضح
مــن خاللها أن الميزانية العامة للدولة فى
السنة المالية  2018/2017تستهدف تحقيق
قدر أكبر من االستقرار االقتصادى بما يتيح
زيــادة معدل النمو إلى  %4.6وتخفيض معدل
البطالة إلى  %11.5وتوفير  750ألف فرصة
عمل جــديــدة ،وتخفيض معدل التضخم إلى
 %13فقط فى نهاية العام .2018
وأكـــــد ال ــب ــاح ــث فـــى س ــي ــاق دراسـ ــتـ ــه أن
تحقيق ه ــذه األه ـ ــداف مــن شــأنــه أن يخلق
روحــــا جــديــدة فــى االقــتــصــاد ويــعــزز فــرص
ً
تحسين مستويات المعيشة للمواطنين من كل
الطبقات خصوصا الفقراء وغير القادرين
والطبقة الــوســطــى ،مــشــيـ ًـرا إلــى أن السعى
لتحقيق هذه األهــداف من الطبيعى أن يواجه
تحديات قوية ،فى مقدمتها اإلجراءات النقدية
والمالية واالقتصادية التى تــم إعالنها منذ
نوفمبر  ،2016ومن بينها تحرير سعر صرف
دوالر وتــعــويــم الجنيه وتخفيض الــدعــم عن
الــوقــود والسلع والــخــدمــات ،وهــى اإلج ــراءات
الــتــى صاحبتها مــوجــات الــغــاء وارتــفــاعــات
األسعار بشكل سريع ومتكرر ،حيث أدت ً
فعل
إلــى تعقيد ظــروف الحياة للكثير من الفئات
االجتماعية بما فــى ذلــك قــطــاعــات الطبقة
الــوســطــى ،كــمــا أدت إل ــى زيـ ــادة ح ــدة الفقر
واتساع نطاق انتشاره فى األرياف وفى المدن.
وباألرقام أوضحت الورقة البحثية أن قيمة

عبء المديونية من مدفوعات الفوائد وأقساط القروض يبلغ
 646.4مليار جنيه والعجز الكلى المتوقع  370مليار جنيه

الوزراء مشغولون بإلغاء دعم غذاء الفقراء
ويغمضون أعينهم عن فاتورة مكافآت «أهل القمة»
صدرت الحكومة للرأى العام مقدمة مفادها
أن التخلص من الدعم ،أو إلغاء الدعم لغير
المستحقين هــو الــطــريــق لتحقيق الــتــوازن
الــمــالــى ،ثــم زادت مقدمة أخ ــرى مفادها أن
تخفيض حصة األجــور فى الميزانية العامة
للدولة هو أيضا مطلب رئيسى لتحقيق التوازن
المالى.
ويعترض الباحث إبراهيم نــوار على
موضحا فى دراسته إن
تلك األفكار
ً
الدعم أداة من أدوات السياسة
الــمــالــيــة لــتــصــحــيــح الــخــلــل
والــتــشــوهــات فــى العالقة
بين هيكل توزيع الدخل
وب ــي ــن مــســتــويــات
األس ـ ــع ـ ــارف ـ ــى
ســـــلـــــعـــــة أو
خ ــدم ــة واحــــدة
مشيرا إلى
أو أكثر،
ً
أن ال ــدع ــم م ــن حيث
الــفــلــســفــة هــو وســيــلــة من
وسائل الحماية االجتماعية،
وهـــــــذه ال ــوس ــي ــل ــة ال يــقــتــصــر
استخدامها على ال ــدول النامية أو
الــدول الفقيرة ،وإنما يشيع استخدامها
فى كل دول العالم بما فيها الدول المتقدمة
ومنها الــواليــات المتحدة وألمانيا وبريطانيا
الفتا إلى أنه ذكر أسماء هذه الدول
وفرنساً ،
للتدليل على أن الــدعــم ال يرتبط يسياسات
اقــتــصــاديــة اشــتــراكــيــة أو يــســاريــة وإنــمــا هو
أداة مــن أدوات السياسة المالية ،اكتسبت

مصداقيتها مــن حقيقة أن التنمية البشرية
ومــكــافــحــة ال ــت ــف ــاوت الــشــديــد ف ــى الــدخــل
االقــتــصــادى لــأفــراد والــفــئــات واالجتماعية
المختلفة يــجــب أن يمتد لتحقيق وضــمــان
اســتــمــرار ق ــدرة األفـ ــراد على الــحــصــول على
احتياجاهم الضرورية ماديا واجتماعيا.
وشــدد «ن ــوار» على أن الــدولــة المتقدمة
التى تحترم مواطنيها ال تتخلف أو تتأخر
فى العادة عن تقديم أشكال مختلفة
من الدعم إلى مواطنيها مهما كان
الــعــبء الــنــاتــج عــن ذل ــك على
الميزانية العامة للدولة.
ويــرد المدافعين عن
فــكــرة إلــغــاء الــدعــم
ع ــل ــى مــــا ســبــق
بـــــــــأن ه ـ ــدف
ال ــح ــك ــوم ــة هــو
تقديم الــدعــم لغير
الـــقـــادريـــن ،حــيــث تم
بــالــفــعــل تخفيض الــدعــم
إلى  %5.4من إجمالى الناتج
المحلى فى السنة المالية الحالية
مقارنة بـــ  %8.9فــى السنة المالية
 ،2014/2013وهو ما يعنى أن السياسة
المالية نجحت فى تحرير ما يعادل %3.5
مــن إجمالى الناتج المحلى مــن مخصصات
الدعم.
وعلى الرغم من ذلــك كشفت الــدراســة عن
كــارثــة أخـــرى تتمثل فــى أن الــدولــة واصــلــت
االقــتــراض وبــمــعــدالت أس ــرع ،واســتــمــرت فى

خطة
الحكومة لتخفيض
األجور وزيادة
الضرائب من الببالوى
إلسماعيل
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التمويل بالعجز وبمعدالت أوسع ،ومن ثم يبدو
مثيرا للسخرية أن وزراء الحكومة مشغولون
ً
إلــى أقصى حد بتخفيض الدعم على السلع
الغذائية الــذى يمثل فقط  %1.5من إجمالى
الناتج المحلى ،فى حين يغمضون أعينهم عن
اإلنفالت فى فاتورة مكافآت رؤســاء ومديرى
الــهــيــئــات الــعــامــة وبــعــض الــفــئــات المشمولة
بالرعاية.
واستخلصت الدراسة من ذلك أن حكومات
ما بعد ثــورة يناير أخــذت على عاتقها هدف
تخفيض الدعم من بــاب العمل على إصالح
الخلل فى الميزانية وتحقيق التوازن المالى،
وعلى أساس المفاوضات مع صندوق النقد
الدولى بدأت حكومة الببالوى فى تطبيق
برنامج لإلصالح المالى واالقتصادى
بتطبيق ثالثة معايير جديدة للحد من
اإلنــفــاق الــعــام ،وه ــذه المعايير هي:
تقييد الزيادة فى األجور فى الحكومة
والــقــطــاع الــعــام ،وتخفيض الدعم
بما فى ذلك دعم الطاقة ،وتوسيع
قاعدة الخاضعين للضريبة بغرض
زيادة الحصيلة الضريبية.
وهـــو م ــا يــعــيــد ل ــأذه ــان أن
الــنــائــب ســمــيــر غــطــاس كــان
أول مــن أطــلــق على حكومة
المهندس شريف إسماعيل
ال ــح ــال ــي ــة ل ــق ــب حــكــومــة
«الجباية» ،ووصفها بأنها
رفعت الضرائب واألسعار
والفواتير.

المصروفات فى الموازنة الجديدة تبلغ 1206
مــلــيــار جــنــيــه ،فيما بــلــغــت قيمة االقــتــراض
المستهدف  635.6مليار جنيه بنسبة %52.7
من قيمة المصروفات ،وبذلك يبلغ المتوسط
الرسمى لالقتراض المستهدف بواسطة وزارة
المالية  3.3مليار جنيه يوميا ،ولكن الثابت من
تاريخ وزارة المالية فى مصر على مر العصور،
أنها عودتنا أن تقترض أكثر من المستهدف.
ويتضح حجم األزمة التى تواجهها البالد إذا
علمنا أن نسبة  %47.3فقط من المصروفات
العامة مــن المتوقع تمويلها بواسطة مــوارد
حقيقية ،واألدهـ ــى أن هــذه الــمــوارد ال تعبر
غالبيتها عن غطاء إنتاجى وتصديرى ،ولكنها
تتمثل بشكل كبير فى إيرادات الضرائب ،والتى
تقدر فى الميزانية بحوالى  604مليار جنيه.
ويكشف الباحث «نــوار» عن اإلشكالية فى
ذلك ،والتى تكمن فى أن أهم موارد الضرائب
تأتى مــن أغلبية المواطنين بمن فيهم غير
القادرين.
وينتقل الخبير االقــتــصــادى إلــى إشكالية
أخــرى تتمثل فــى فــوائــد الــديــون المستحقة
خــال السنة المالية ،والتى تبلغ  381مليار
جنيه بنسبة  %31.6من المصروفات العامة،
فيما تبلغ قيمة االقساط المستحقة السداد
على القروض وغيرها تبلغ  265.4مليار جنيه
بما يعادل  %22من المصروفات.
وبــشــكــل عـ ــام فـ ــإن عـ ــبء الــمــديــونــيــة من
مــدفــوعــات الــفــوائــد واقــســاط الــقــروض على
الميزانية العامة للدولة فــى السنة المالية
الــجــديــدة يبلغ  646.4مليار جنيه مصرى
بنسبة  %53.6من المصروفات ،فى حين يبلغ
العجز الكلى المتوقع  370مليار جنيه بنسبة
 %9من إجمالى الناتج المحلى.

شبح الديون يغتال طموحات الحكومة
وحقل «ظهر» وحده ال يكفى
تكشف أرقام الميزانية من اآلن الصعوبات االقتصادية
التى ستواجهها البالد ،وإن كانت الحكومة تأمل فى أن
يساعد إنتاج الغاز الطبيعى من حقل «ظهر» فى شرق
البحر المتوسط ،إضافة إلى حقول شمال اإلسكندرية
على توليد مـــوارد مالية إضــافــيــة وتقليل الضغوط
المتوقعة.
وعلى جانب آخر أشــارت الدراسة إلى أن المشكلة
الرئيسية التى تواجهها الحكومة هى التضخم الشديد
فى قيمة الدين العام الداخلى والخارجى واندفاعه إلى
خ ــارج نــطــاق الــســيــطــرة ،مما قــد يتسبب فــى أزم ــة مالية
واقتصادية جديدة مالم تبادر الحكومة إلى تحويل إنفاقها
االســتــهــاكــى إلــى إنــفــاق اســتــثــمــارى فــى مــجــاالت منتجة
وسريعة العائد ،خصوصا للحد من الواردات ووقف اإلنفاق
على المشاريع المظهرية غير ذات النفع االقتصادى.
وعلى خلفية تحليل أرقــام الميزانية ،يتضح أن المالية
العامة تعانى من خلل هيكلى شديد ومزمن بسبب توسع
التمويل بالعجز واالقتراض لتمويل االستهالك الحكومى،
إضافة إلى الرغبة فى خلق مناخ «معنوى» جيد يتيح للحكومة
قدرا من التأييد الشعبى .وشــددت الدراسة على أن اتساع
نــطــاق العجز والمديونية أصــبــح اآلن المصدر الرئيسى
للخلل فــى مالية الــدولــة ،ومــن ثــم فــإنــه يعتبر المصدر
الرئيسى لعدم االستقرار ولضعف أجهزة الدولة ،وتوقعت
أن جهاز الدولة لن يستطيع تحقيق االستقرار السريع إذا
لم تتمكن الحكومة من إعــادة العجز والدين العام داخل
نطاق السيطرة؛ واصفة ذلك اإلجراء بأنه شرط ضرورى
للسيطرة على التضخم والحد من غالء المعيشة وتوفير
فــرص عمل أكثر لما يقرب من مليون من طالبى العمل
الجدد كل سنة ،إضافة إلى مخزون البطالة المتراكم.

باملستندات ..عدوى «الفساد» تنتقل من «جامعة القاهرة» إلى «عني شمس»
استمرارا ملسلسل الفساد داخل اجلامعات املصرية ،والذى بدأناه فى العددين
ً
املاضيني بالكشف عن الكثير من وقائع الفساد والتجاوزات املالية داخل
جامعة القاهرة ،نواصل اليوم الكشف عن العديد من املهازل والفضائح
والسرقات العلمية داخل جامعة عني شمس ،حيث انتقلت عدوى
«الفساد» إليها ،فى صورة مشمئزة ،تتنافى مع وقار ومكانة ورسالة
العلم واجلامعات فى حياة املجتمعات ،وذلك بعد أن فجر أحد
أساتذة كلية التجارة بجامعة عني شمس ،مفاجآت مدوية،
وفضائح أخالقية ومهنية لكبار األستاذة باجلامعة،
وذلك بعد ان تقدم بشكوى ومذكرة رسمية ،للدكتور
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث
العلمى ،والدكتور حسام املالحى النائب االول
لوزير التعليم العالى ووكيل أول الوزارة لشئون
قطاع العالقات الثقافية والبعثات ،أكد فيها
انه عكف لعدة أشهر طويلة على تتبع بعض
األبحاث العلمية والرسائل التى ناقشها
الدكتور «ع .ت» عميد كلية التجارة األسبق
والدرجات العلمية واأللقاب والترقيات
التى حصل عليها فوجدها كلها مسروقة
من أبحاث ورسائل لطالب كلفته اجلامعة
باإلشراف على رسائلهم ،وأبحاثهم.

خطاب مزور لنائب
وزير التعليم العالى
وراء إنهاء خدمة
أستاذ مساعد

فى
الممنوع

تقرير  :نسرين إمام

تزوير رسائل الطلبة
المصريين غير المعيدين
والمشاركة فى منحهم درجات
علمية بدون وجه حق

عميد كلية تجارة
سابق «حرامى »
أبحاث ورسائل
ماجستير

«أستاذ مساعد» يتهم العميد بتقلد المناصب القيادية فى الجامعة والحصول على الترقيات عن طريق سرقة الرسائل العلمية ال ُمكلف باإلشراف عليها
العميد األسبق قام بنشر الرسائل املسروقة ونسبها لنفسه وباسمه فى إحدى املجالت الدولية الشهيرة
واستطاع األستاذ املساعد أن يقوم بجمع نسخ من
هــذه األبحاث والرسائل كبدته خسائر مالية ،كثيرة
أنفقها لكى يحصل على نسخ منها ،ليقوى موقفه أمام
وزير التعليم العالى ،فى شكواه ضد عميد كلية التجارة
األسبق.
وكــشــف األســتــاذ املــســاعــد فــى تصريحات خاصة
لـــ«صــوت املــايــن» أن نقطة انطالقه بــدأت منذ أن
قرر عميد التجارة املذكور ،حرمانه من احدى البعثات
العلمية ،مبوجب خطاب أرسله إلدارة للدكتور محمد
حسام املالحى نائب وزيــر التعليم العالى ،يؤكد فيه
تزوير ورقة رسمية إلثبات انقطاع االستاذ اجلامعى
الشاكى عن العمل فى  24ديسمبر املــاضــى ،وقــرار
فصله وإنهاء خدمته بقرار مجلس كلية التجارة صدر
فى  21يناير  ،2017وبناء عليه ال يستحق احلصول
على احدى البعثات العلمية والدراسية التى تقدمها
وزارة التعليم العالى للمدرسني بالكلية وبترشيح من
مجلس الكلية ،وذلك باملخالفة للحقيقة.
وفجر األســتــاذ املساعد مفاجأة أن عميد الكلية
يعمل حاليا فى منصب حساس ،ودبلوماسى كمستشار
إلحدى السفارات املصرية بدولة أوروبية شهيرة.
وكشفت املــســتــنــدات الــتــى حصلت عليها «صــوت
املاليني» ومنها بيان حالة املــدرس اجلامعى ،وهو من
مواليد  22يونيو  1988ويحمل مؤهل بكالوريوس
جتارة شعبة محاسبة باللغة االجنليزية احلاصل عليها
بتقدير امتياز مــع مرتبة الــشــرف مــن كلية التجارة
جامعة عني شمس ويعمل معيدا بالكلية ،انه حاصل
من إدارة الكلية على إجــازة دراســيــة رسمية لسفره
للدراسة واالســتــفــادة من املنحة املقدمة من جامعة
كــارك بالواليات املتحدة االمريكية للحصول على
درجــة املاجستير وذلــك فى الفترة من  27اغسطس
 2013حتى  22اغسطس  2015مبرتب ســاري ،ولم
يتعرض الطالب ألي عقوبات جــزائــيــة ،ومت متديد
الفترة دون تقييد بزمن وتاريخ معني حلني انتهائه من
احلصول على االستفادة القصوى من املنحة العلمية.
كما حصلنا على نسخ من مستندات ووثائق تؤكد أن
األستاذ اجلامعى الشاكى ،عقب عودته من الواليات
املتحدة األمريكية ،كان يقوم بتطوير كلية التجارة من
خــال تطبيق ما درســه فى البعثة.وذلك املــدون فى
محضر اجتماع اللجنة املشكلة لتطوير العمل بالكلية،
وذلك فى  12ديسمبر  ،2015ثم موافقة العميد نفسه
على قــرار سفر األســتــاذ الشاكى فى بعثة إلــى لندن
باململكة املتحدة للتدريب على مناهج البحث العلمى
من خالل احلصول على درجة املاجستير فى مناهج
البحوث االجتماعية من كلية لندن لالقتصاد والعولم
السياسية بجامعة لندن فى الفترة من  21سبتمبر
 2016وحــتــى  24سبتمبر  .2017وهــو مــا يــؤكــد ان
ادعــاءه بفصله من العمل فى يناير  2017النقطاعه
عن العمل فى الفترة من  22اكتوبر  2016وحتى 24

ثمن رسالة املاجستير يصل إلى  5آالف دوالر والدكتوراه من 10آالف إلى  30ألف دوالر
ديسمبر  2016قرار باطل ومخالف للحقيقة.
وأوضحت املستندات أن العميد األسبق استطاع
ان يحصل عــلــى ال ــدرج ــات العلمية ومــنــاصــبــه من
خــال رسائل وابحاث نسبها لنفسه على الرغم من
انها تخص طالب علم كان يشرف العميد على هذه
الــرســائــل ،ولــم يكتف بــذلــك بــل انــه راح ينشر هذه
الرسائل ونسبها لنفسه وباسمه فى احــدى املجالت
الـ�دولـيــ�ة ،واسمها« «�advances and applica
 »tions in statisticsواطلق على بعض االبحاث انه
مؤلفها ،الفتة إلى أن املشكو فى حقه كان يتحايل على
هذه االبحاث ويقوم بتغيير بسيط فى بعض العناوين
والبيانات واالرقام.
املثير أن املستندات كشفت ان عميد الكلية األسبق
مت تعيينه عضوا فى اللجنة العلمية لترقية األساتذة
واألسـ ــاتـ ــذة املــســاعــديــن م ــن قــبــل املــجــلــس األعــلــى
للجامعات.
ومـــن ضــمــن األب ــح ــاث املــســروقــة الــتــى كشفتها
املستندات بحث بعنوان« «�forecasting the ex
change rate of the egyption pound
 .»against the u.sوهــو مــســروق مــن الرسالة
األصلية «asuggested statistical model to
analyze the genetic variataions of the
.»human genome
وفــى هــذا الــســيــاق نشير إلــى أن البحث العلمى
فــى مــصــر مــا يـ ــزال يــواجــه الــعــديــد مــن املــشــكــات

واالنــحــرافــات العلمية ،ومــن أخطر املشكالت التى
يعانى منها طلبة البحث العلمى ،تزوير رسائل الطلبة
املصريني غير املعيدين واملشاركة فى منحهم درجات
علمية بدون وجه حق ،باإلضافة إلى بيع تلك الرسائل
املزورة لباحثني عرب لترقيتهم لدرجات علمية أعلى،
واستخدامها فــى ترقيات وحصد اجلــوائــز العلمية
غير مستحقة ألعضاء هيئة تدريس بقسم الكيمياء،
واحلصول على األلقاب العلمية مثل رئاسة وعضوية
جلــان الترقيات استنادا إلــى نفوذ املسئولني ،حيث
حصلت «صــوت املاليني» على مستندات تثبت سرقة
األســاتــذة املشرفني على األبــحــاث العلمية ورسائل
الدكتوراه اخلاصة باملعيدين بكلية علوم جامعة عني
شمس وإعــدادهــا بــصــورة تخالف التقاليد العلمية
املعروفة لبيعها لطلبة «سعوديني « أكثر من مرة مبقابل
مــادى ،وسعيا منهم لترقية الباحثني العرب علما بأن
القائمني على هذه التجارة ال يراعون مهارات البحث
العلمى بل يسعون لتحقيق الربح املادى ،وهناك أيضا
حــالــة مشابهة بقسم الكيمياء بعلوم عــن شمس،
الــذى أثبتها محضر مجلس قسم الكيمياء املنعقد
بتاريخ  9يوليو  ،2016مــا يفيد بقيام أحــد أعضاء
هيئة التدريس بقسم الكيمياء بكلية العلوم ،ويدعى
الدكتور «محمد .أ» بإهداء رسالة ماجستير الطالب
«محسن نعمان عباس» إلى أحد الباحثني السعوديني
فى صــورة بحوث منفردة ،والغريب أن تلك البحوث
مت إعــادة نشرها مــرة أخــرى بعدما أهديت للباحث

وزارة التضامن 8 :من المعينين فى أحد صناديق التأمينات االجتماعية
من حملة الماجستير قاموا بتزوير شهادات ال أصل لها لدى الجامعات
فــى إطــار سرقة األبــحــاث والرسائل
العلمية ،أصدرت وزارة التضامن مؤخ ًرا
بــيــا ًنــا أك ــدت أن ــه مــن خ ــال املــراجــعــة
والــتــدقــيــق الــداخــلــى م ــع اجلــامــعــات
املنسوب إليها إصدار شهادات الدبـلوم
واملــاجــســتــيــر ،تــبــن قــيــام ع ــدد  8من
املعينني فــى أحــد صناديق التأمينات
االجتماعية من حملة املاجستير بتزوير

شهادات ال أصل لها لدى اجلامعات.
وأضافت ال ــوزارة فى البيان أنــه بناء
عــلــى تــلــك املــعــلــومــات الــســابــقــة وبعد
الــتــحــقــق مــن اجلــهــات املــعــنــيــة ،تقرر
إبــاغ النيابة العامة والنيابة اإلداريــة
التخاذ الــازم ،مؤكدة أنه جار التحقق
مــن صحة جميع شــهــادات املاجستير
والدكتوراه للمعينني بعد عام .2011

غادة

السعودى باسمه منفردا ،لكن تلك املرة باسم املشرفني
املــصــريــن عــلــى الــبــحــث ومــعــهــم الــبــاحــث الــســعــودى
للمرة الثانية ،وذلــك يؤكد بيع البحث مرتني ،إال أن
كلية العلوم واجلامعة املذكورة آثرت التكتم على هذا
املوضوع حلماية املشرف على الرسائل وهو فى الوقت
ذاته مقرر اللجنة العلمية لترقيات األساتذة فى مصر،
ويدعى د« .س .ث» ويعاونه «د .محمد .ع» ،الذى أدين
مبخالفة األمــانــة العلمية بنفس املجلس ذاتــه وبــد ًال
من التحقيق معهما فى تلك املخالفات قامت الكلية
بترشيح املشرف على تلك الرسائل جلائزة الدولة
التقديرية فى العلوم األساسية لهذا العام وكأننا لم
نقم بثورة وكأن شيئاً لم يكن.
وقــالــت مــصــادر بالكلية أن وزي ــر التعليم العالى
واملجلس األعلى للجامعات وجامعة عني شمس متت
احاطتهم علما ولم يلق هذا املوضوع أى اهتمام منهم
هــذا مــا يؤكد أن البحث العلمى أصبح يتجسد فى
أشخاص يعتقدون أنهم منزهون عن اخلطأ فى سبيل
احلــفــاظ على مكانتهم ومناصبهم ،كما أنــهــم على
استعداد لتدمير سمعة أى شخص يحاول أن يكشف
فسادهم ،وهو األمــر الــذى تكرر مع الدكتور «خالد.
ف» والتى تصل مجمل أبحاثه إلى  68بحثا منشورا فى
دوريات عاملية ٌمحكمة ،وأجنز العديد من املشروعات
البحثية مــن جامعة الــطــائــف واملــلــك فهد للبترول
وشركة أرامكو السعودية ،واحلاصل على جائزة الدولة
التشجيعية فى مجال العلوم الكيميائية حلماية املعادن

من التآكل فى مصر .2009
وكان املدرس املذكور قد تقدم ببالغ لالموال العامة
وآخر للنائب العام برقم  3565لسنة  ، ،2012ضد كل
من الدكتور «سيد .ث» مقرر اللجنة العلمية الدائمة
للترقيات ،والــدكــتــور «محمد .ع» األســتــاذ املساعد
بقسم الكيمياء بكلية علوم عني شمس ،وذلك إلساءة
استعمال سلطته املخولة له من قبل املجلس األعلى
للجامعات وحقه فى منح الترقيات والدرجات العلمية
مبصر «فى الكيمياء الالعضوية» ،حيث اعتاد املشكو
فــى حقهما بــاالتــفــاق فيما بينهما عــلــى اإلشـــراف
والــتــوصــيــة مبــنــح ال ــدرج ــات العلمية «املــاجــســتــيــر،
الدكتوراه» للمتقدمني من الباحثني املصريني املسجلني
لــدرجــة الــرســالــة ،حيث يتم تــزويــر الرسالة العلمية
والتوصية مبنحها للطلبة املصريني وفى نفس الوقت
وقبل منح الدرجة العلمية للطلبة املصريني يتم إهداء
نفس الرسالة لباحثني من دول عربية فى صورة بحوث
منفردة مستغلني فى ذلك منصبهم ،خصوصا «ثابت»
عضو اللجنة منذ الثمانينيات حتى تقلده منصب
الرئيس.
وكشفت املصادر أيضا أن تكرار ظاهر سرقة رسائل
املاجستير والــدكــتــوراه قــد تطرق الــبــاغ إلــى رسالة
«ماجستير» الطالب «محمد خالد .س» الطالب بكلية
اآلداب جامعة عــن شمس متــت سرقتها كاملة فى
 2015ليحصل عليها بــاحــث ســعــودى يــدعــى «عمر
عــبــداهلل .ت» ويشغل حاليا منصب أســتــاذ مساعد
بجامعة أم القرى «بصورة بحثني منفردين بواسطة
ثابت ومساعده ،ليس هــذا فحسب بل مت نشر نفس
البحث بأسماء املشكو فى حقهما إما سرقا البحث من
السعودى الذى نشره أوال عام  2007أو باعاه مرتني
للباحث السعودى  ،2009وفــى احلالتني متت سرقة
الرسالة من الباحث املصرى ،وبذلك تتم الصفقات بني
الباحثني العرب واملصريني ،على أن يقوم املشكو فى
حقه الثانى بتسويق الرسائل فى صورة بحوث تنشر
بأسماء مختلفة ،مقابل حصول األســتــاذة املشرفني
على عشرات اآلالف من اجلنيهات مقابل البحث أو
الرسالة الواحدة.
املثير أن االتفاق يتم عبر سكرتير الكلية ،أو أحد من
موظفى شئون اخلريجني ذى الصلة الوطيدة بالدكتور
املشرف على الرسائل.
وأضــافــت املــصــادر أن قــســم الكيمياء الكهربية
بكلية الــعــلــوم شــهــدت كثير مــن مــهــازل السطو على
رسائل املاجستير والدكتوراه أحيانا وبيعها ،ملصريني
وخليجيني.
وتبلغ ثمن رسالة املاجستير حوالى  5آالف دوالر،
والدكتوراه من  10آالف دوالر إلى  30ألف دوالر.
املثير أن االتفاق يتم عبر سكرتير الكلية ،أو أحد من
موظفى شئون اخلريجني ذى الصلة الوطيدة بالدكتور
املشرف على الرسائل.

طالبت بتغليظ العقوبات ضد
«الحرامية» من األساتذة

لجنة التعليم بمجلس النواب
تفتح ملف الشهادات العلمية
«المضروبة»
ناقشت مؤخ ًرا جلنة التعليم والبحث
العلمى مبجلس النواب كيفية التصدى
لــظــاهــرة انــتــشــار الــشــهــادات العلمية
«املــضــروبــة» واألبــحــاث العلمية داخــل
اجلامعات املصرية ،والتى يستخدمها
أساتذة اجلامعات فى الترقى واحلصول
على املناصب اإلدارية داخل اجلامعات،
وكــشــفــت مــصــادر بــرملــانــيــة ،أن جلنة
التعليم بدأت مؤخراً التحقيق فى قيام
عدد من اساتذة اجلامعات بسرقة عدد
من األبحاث العلمية والرسائل العلمية.
وقالت اللجنة فى بيان لها إنها حتارب
ظاهرة انتشار السرقات العلمية وسرقة
األب ــح ــاث الــعــلــمــيــة داخـ ــل اجلــامــعــات
املــصــريــة ،مــطــالــبـ ًا بتغليظ العقوبات
على كل من يــروج للشهادات اجلامعية
املزورة واألساتذة الذين يقومون بسرقة
األبحاث العلمية فى سبيل الترقى داخل
اجلامعات.
وأوضــــح الــبــيــان أن ظــاهــرة انتشار
الــســرقــات العلمية وســرقــة األبــحــاث
الــعــلــمــيــة م ــوج ــودة داخــــل اجلــامــعــات
املــصــريــة ،م ــؤك ــدً ا أن أكــثــر األبــحــاث
العلمية التى يتم سرقتها هى األبحاث
املــنــشــورة باللغة العربية نــظــراً لوجود
برامج تستخدمها اجلامعات فى الكشف
عن األبحاث العلمية املنشورة باللغات
األجنبية.
وطالبت جلنة التعليم والبحث العلمى
مبجلس النواب مبحاربة ظاهرة انتشار
الــســرقــات العلمية وســرقــة االبــحــاث
العلمية وتــزويــر الــشــهــادات اجلامعية
ي ــك ــون م ــن خـ ــال تــغــلــيــظ الــعــقــوبــات
على األســاتــذة الــذيــن يقومون بسرقة
األبحاث العلمية فى سبيل الترقى داخل
اجلامعات ،وأن يتم حرمان كل من يثبت
سرقته االبحاث العلمية من أى مناصب
إداري ــة فــى املستقبل ،مطالبة بتطبيق
نظام للكشف عن األبحاث العلمية باللغة
العربية التى تقدم للجامعات مثل برامج
الكشف عن األبحاث العلمية املنشورة
باللغات األجنبية ،ليكون حـ ًـا للقضاء
على السرقات العلمية التى أثرت سلبا
على اجلماعات املصرية.
يــذكــر أن «ص ــوت املــايــن» كــانــت قد
فتحت عــلــى مـــدار عــدديــن صــادريــن،
الفساد وإه ــدار املــال العام فى جامعة
القاهرة.

األموال العامة :ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير
شهادات البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه
متــكــنــت مــبــاحــث األمــــــوال الــعــامــة
فــى  2016/8/16مــن ضــبــط تشكيل
عصابى ،مكون من  3أشخاص ،تخصص
ف ــى ت ــزوي ــر شـــهـــادات الــبــكــالــوريــوس
والــلــيــســانــس واملــاجــســتــيــر والــدكــتــوراه
املنسوبة للعديد من اجلامعات املصرية،
وبيعها مقابل مبالغ تراوحت ما بني  4و8
آالف جنيه للشهادة الواحدة.

كــمــا اســتــطــاعــت مــبــاحــث األم ـ ــوال
العامة إلقاء القبض على معيد جامعى
ً
تشكيل عصاب ًيا تخصص
وشقيقه ،كونا
فــى «تــزويــر شــهــادات التخرج ودرجــات
املاجستير املنسوبة جلامعة القاهرة،
وت ــزوي ــر امل ــح ــررات الــرســمــيــة وتقليد
األختام احلكومية وترويجها على راغبى
احل ــص ــول عــلــيــهــا مم ــن حتـــول املــوانــع

القانونية دون إمكانية حصولهم عليها
بالطرق املــشــروعــة ،خاصة الشهادات
اجلامعية املــنــســوب صــدورهــا جلامعة
القاهرة واجلامعات الدولية الشهيرة»،
وبيع الشهادات بـ 5آالف جنيه للشهادة
الــواحــدة ،وبحوزتهما  16ألــف شهادة
جامعية مــزورة ،بعد أن جنحت النيابة
العامة بإعداد كمني لهما.

العـدد 216
األربعاء 2017/9/13

 12مبادرة حتى
اآلن أبرزها تقدم
بها البرادعى
وبهاء الدين
وأبوالفتوح

ملف

األسرار املمنوعة فى ملف املصاحلة بني ال ـ ـ ـ ـ ـ

خاص

لم يكن إعالن النائب البرملانى الشاب طارق اخلولى ،عضو اللجنة
الرئاسية للعفو عن املحبوسني ،عن تلقيه على بريد مجلس النواب
العديد من طلبات استعداد للتوبة واملراجعات ،وإعالنهم االلتزام بها
أمام الرأى العام ،هو األول من نوعه ولن يكون األخير.
وإذا اعتبرنا إعالن بعض أفراد اإلخوان عن استعدادهم للقيام بإقرارات
توبة ،نوع من أنواع املراجعة التى يقوم بها عناصر اإلخوان
حاليا ،أو
ً
شكل من أشكال املصاحلة بني جماعة اإلخوان والدولة ،فلماذا فى
النهاية ال نتوقع حدوث مصاحلة أشمل بني الدولة واجلماعة أو حتى

القيادات القدمية
حذرت الشباب من
خطورة استمرار أعمال
العنف ضد رجال
الشرطة واجليش

سر جتاهل
القيادات صرف
اإلعانات املالية
للشباب الهارب
إلى تركيا

بعض أفراد اجلماعة أو إحدى جبهاتها؟
فمنذ عزل محمد مرسى صدر ما ال يقل عن اثنتى عشرة مبادرة
للمصاحلة بني الدولة واإلخوان بدأت قبل فض اعتصام ميدانى رابعة
العدوية ،والنهضة بوساطة دولية ،ثم استمرت بعد ذلك.
كان أبرز هذه املبادرات ،هى التى صدرت من الدكتور محمد البرادعى
عقب استقالته من منصبه كنائب لرئيس اجلمهورية للشئون
اخلارجية ،،ثم زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء األسبق للشئون
االقتصادية ،وعبداملنعم أبوالفتوح ،وممن هم منتمون أو مؤيدون

جلماعة اإلخوان نفسها ،لكن جميع هذه املبادرات باءت بالفشل.
مؤخرا بعنوان:
هذه احلقائق رصدتها دراسة مهمة للغاية صدرت
ً
«العنف أم املصاحلة» خيارات اإلخوان ملواجهة واقع صعب ،والتى
أعدها مصطفى هاشم ،الكاتب املتخصص فى احلركات الشبابية
واإلسالمية واجلهادية.

خالد عبدالرحمن

الشباب طالبوا مبحاسبة القيادات التى كانت سبب أزمة اجلماعة
خفايا الصراع على السلطة بني القيادات القدمية والشباب
بــدأ اخلــاف مبكرا داخــل صفوف جماعة اإلخــوان
بعد عزل الرئيس اإلخوانى محمد مرسى عن احلكم فى
 3يوليو  ٢٠١٣من قبل اجليش بعد مظاهرات حاشدة،
إذ طالب عدد من شباب اإلخــوان مبحاسبة القيادات
التى كانت سب ًبا فى الوصول إلى األزمة ،وأخذ الشباب
دو ًرا فعل ًيا فى قيادة الــداخــل على األرض من خالل
التظاهرات ،السيما بعد اعتقال معظم قيادات الصف
األول والثانى والثالث ،وهروب آخرين إلى خارج مصر
بعد مطاردة النظام للجماعة التى مت تصنيفها بأنها
«إرهابية».
وتزايد دور الشباب بعد تفويضهم من قبل ما يسمى
بـ«التحالف الوطنى لدعم الشرعية» لبدء مرحلة جديدة
من املعارضة ،حيث جاء فى نص بيان أصدره التحالف
فى  26يوليو  2014إن التحالف الوطنى لدعم الشرعية
ورف ــض االنــقــاب ،وهــو مــاض فــى طريقه آخـ ـ ًذا بكل
أسباب احلسم حتى النصر بــإذن اهلل القوى القاهر،
يدعو الشباب والطلبة طليعة الثورة املجيدة ،لقيادة
التصعيد الثورى والتمهيد النتفاضة  14أغسطس بقوة،
ويفوضهم فى اتخاذ اإلجــراءات املناسبة إلحــراز تقدم
ثورى جديد دون جتاوز لثوابت احلراك.
دبــت حالة مــن الــتــفــاؤل لــدى شباب اإلخـ ــوان ،ألنه
ً
طويل
سيتم تصعيدهم ملناصب قيادية ،لكنها لم تستمر
بسبب إصرار بعض القيادات األكبر سنًا على االستمرار
فى مناصبهم ،إال أن شباب اجلماعة كانوا يصرون على
إعــادة هيكلة اجلماعة والقيام مبراجعة شاملة ملنهج
وفــكــر اجلماعة خــاصــة فيما يتصل بكيفية مواجهة
األنظمة السياسية ،مطالبني باحلسم وزيادة ما أسموه

مرسى
بـ«التصعيد الثورى» ،وذلك فى ظل تزايد اقتناع الشباب
مبنهج استخدام العنف ضد الدولة.
توالت املبادرات الشبابية عقب عزل مرسى ،إذ مت
تأسيس مجموعات من شباب اإلخ ــوان وهــى حركات
منفصلة تنظي ًما عــن اجلــمــاعــة بشكل أو بــآخــر مثل
 على سبيل املــثــال ال احلصر  -حركة «شــبــاب ضداالنــقــاب» إال أن قــيــادات اجلماعة بــدأت فــى النزاع
ملحاولة السيطرة على احلــركــات اجلــديــدة ،ألنهم لم
يعتادوا على مثل هذا التمرد ،وعندما مت اعتقال معظم
مسئولى املكاتب والتنفيذيني فى هــذه احلركات متت
السيطرة عليها من قبل قيادات اجلماعة ً
فعل ،وعندما
خرج بعض هــؤالء الشباب من السجون ،متت دعوتهم
الجتماعات هذه احلركات لكنهم رفضوا ألنها لم تعد

متثلهم.
فــى ظــل ضــغــط الــشــبــاب املــطــالــب بــاتــخــاذ مــواقــع
تنفيذية ،إثر فشل القيادات القدمية فى احلكم والتكيف
ً
فضل عن حملة التضييق األمنية
مع أزمة عزل مرسى،
واالعــتــقــاالت ،مت إجــراء انتخابات داخلية بداية عام
 ،2014أفرزت عما سميت بـ«جلنة إدارة األزمة» مهتمها
قيادة الداخل ،وكان معظمها من الشباب الذى اضطلع
بدور أكثر فعالية.
ارتــفــعــت الــدعــوة إل ــى حت ــرك ثـــورى ضــد الرئيس
السيسى ،وتزامنت معها زيــادة العمليات النوعية ضد
قــوات الشرطة ،إال أن القيادات القدمية كانوا يودون
احلــد من نفوذ املجموعات الشبابية اجلــديــدة ،ورأوا
أن االجتاه للعنف قد يؤدى مبستقبل اجلماعة ،ما نتج
عنه اتهامات متبادلة مبحاولة «االنقالب» على القيادة
املنتخبة ،وبــدأ ظهور فريقني رئيسيني ،هما ما سمى
«بــاحلــرس الــقــدمي» أو تيار الــشــيــوخ ،بقيادة إبراهيم
منير ،أمــن التنظيم الــدولــى ،ومحمود حسني ،األمني
العام للجماعة ،ومحمود عزت ،القائم بأعمال املرشد
باجلماعة ،أمــا الفريق الثانى فيقوده كــل مــن محمد
كامل ،عضو مكتب اإلرشــاد ومحمد منتصر املتحدث
الرسمى للجماعة وكــل منهما يسعى للسيطرة على
اجلماعة متخ ًذا إجراءات ضد الفريق اآلخر متثلت فى
حتويله للتحقيق.
واتــخــذت اخلصومة مــا بــن الطرفني الرئيسيني،
مظاهر عدة من بينها جتاهل قيادات اجلماعة صرف
اإلعانات املالية للشباب الهارب من قمع النظام املصرى
إلــى تــركــيــا ،والـــذى أيــد بشكل علنى الــتــيــار املطالب

بإصالح اجلماعة وتغيير القيادات ،بالرغم
من عدم وجود مصدر للرزق لبعضهم،
فى الوقت الــذى يرى فيه هــؤالء أن
أم ــوال الرعاية تذهب للقيادات
التى تنال الرضا ويعيشون فى
كنف السمع والــطــاعــة ،رغم
أن بعضهم ميتلك مصد ًرا
ل ـ ــل ـ ــرزق ،وفـــــى ال ــوق ــت
نفسه مت تــدشــن قناة
جـ ــديـ ــدة حتـ ــت اس ــم
«وطــن» بـ ً
ـدل من قناة
«مصر اآلن» ،تصرف
شــهــر ًيــا مــا يــزيــد على
 200ألــف دوالر تقري ًبا،
كــرواتــب موظفني فــقــط ،دون
النظر لسعر حجز التردد واستقطاب
ً
فضل
كــوادر جديدة ،كل هذه اإلجــراءات
عن اخلالفات احلادة جعلت الكثير من شباب
اجلماعة يشعر باليأس واإلحباط.
لكن فــى  10مــايــو  2016أعــلــن محمد
كــمــال أحــد رم ــوز جبهة الــقــيــادة الشبابية
بجماعة اإلخــــوان املسلمني استقالته من
جميع مواقعه داخــل اجلماعة كعضو مكتب
اإلرشـ ــاد وعــضــو باللجنة اإلداريــــة العليا التى
تتصارع مــع جبهة القائم بأعمال املــرشــد محمود
عزت على إدارة اجلماعة ،تاركا قيادة جبهته لألمني
العام للجنة اإلدارية العليا.
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ألف دوالر رواتب شهرية
للعاملني فى قناة وطن التى
حلت محل «مصر »25

جبهة منير وعزت وحسني متتلك مصادر التمويل
وجزءا من اإلعالم
والعالقات الدولية ً
الشباب حصلوا على  %25من مقاعد مجلس الشورى العام
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تنظيما تصارع على قيادة اجلماعة فصيالن ،كل
ً
منهما له مكتب إدارى وله قنواته اإلعالمية اخلاصة،
ويسعى كــل طــرف فــى مــســاره غير معترف بالفصيل
اآلخر.
وقــد ظهر فصيل أو قطاع ثــالــث ،وهــو فريق ناقم
وكافر بالفصيلني يرى أنهما يتصارعان على السلطة
والسيطرة على متويل اجلماعة ،وهــذا الفصيل اجته
بعضه إلى العنف ،وبــدأ فى تنظيم نفسه بشكل يشبه
التنظيمات اجلهادية فى السرية والتكوين ،وهو األمر
الــذى دفــع البعض لطرح مــبــادرات مصاحلة من أجل
احتواء الشباب فى كنف الدولة ً
بدل من اجتاهه للعنف.
ميثل الــطــرف األول محمود عــزت وإبــراهــيــم منير
ومحمود حسني ومبيزان القوى متتلك جبهة محمود
عزت مصادر التمويل ،والعالقات الدولية ووجود أفراد
ذوى ثقل وتاريخ داخل اجلماعة ،كما ميتلك جــز ًءا من
التوجيه اإلعالمى.
أما الطرف الثانى ومتثله جبهة «القيادة الشبابية»،
فيمتلك جز ًءا ً
أيضا من اإلعــام ،وعددا ال بأس به من
مكاتب اإلخوان اإلدارية صاحبة القوة والتأثير العددى،
كما أن معظم الشباب مييلون لهم.
وقد أعلن هذا الفريق مؤخ ًرا عن إجــراء انتخابات
داخــلــيــة قــاعــديــة شاملة فــى مــحــاولــة جــديــدة إلزاحــة
القيادات التاريخية ،أفرزت مجالس الشورى فى جميع
املستويات بد ًءا من الشعبة وحتى مجلس الشورى العام،

عزت

منير

وكذلك املكاتب اإلداريــة والتنفيذية من الشعب وحتى
مكتب اإلرشاد املؤقت «املكتب العام لإلخوان املسلمني،
كما أسفر مجلس الشورى العام عن حصول الشباب
على مقاعد تقترب من  ٪25وكذلك كــان لهم نصيب
وافر فى املكاتب اإلداريــة والتنفيذية وطالب القيادات
القدمية بالتنحى ومتسكوا بالهياكل الــتــى أفرزتها
االنتخابات.
فيما يخص املصاحلة خرجت قيادات الفصيل الذى
تتزعمه القيادات التاريخية ،مرة بعد أخرى بتصريحات
تلمح إلــى إمكانية التصالح مــع النظام احلــالــى ،كان
آخرها الدعوة التى أطلقها إبراهيم منير ،نائب مرشد
جماعة اإلخوان املسلمني ،فى نوفمبر « 2016للحكماء

حسني
مبصر والعالم لرسم صــورة واضــحــة للمصاحلة بني
أطراف األزمة املصرية ،من أجل حتقيق السلم واألمن
لكل األمة املصرية»  -حسب قوله  -مؤكدًا جديتهم فى
املضى نحو إقرار مصاحلة بني جميع األطراف.
دع ــوة منير لــم تكن طلب اإلخـ ــوان األول مــن أجل
املصاحلة ،فسبقها فى صباح  18يونيو من العام نفسه،
إعالن محمود عزت القائم بأعمال املرشد العام ،عن
وثيقة للتصالح ،وهى املرة األولى التى يقدم فيها يديه
للنظام علنًا.
فــى املقابل رفــض الفصيل اآلخــر املصاحلة متا ًما
ووصفها بأنها «ن ــوع مــن العبث ،ونعكف على آليات
مواجهة هــذا االنــقــاب العسكرى الــدمــوى الغاشم»،

حسب تصريحات أحد قيادات املكتب اجلديد.
ورغــم إعــان املكتب اجلديد عن إجــراء مراجعات
وصفها بأنه «تقييمات شاملة» قبل أيــام من الذكرى
السادسة للثورة ،إال أن هــذا اإلع ــان كــان يستهدف
احلركات الثورية املعارضة أكثر من كونها رسالة تلمح
إلبداء املرونة فيما يخص ملف املصاحلة ،وهذا يعنى أن
الفصيل األول من املمكن استمالته والبدء مبفاوضات
معه لتحريك املياه الراكدة وملحاولة كبح جماح بعض
الشباب من ممارسة العنف.
واجلــديــر بالذكر فى هــذه النقطة ،ما أكــده مــرا ًرا
الدكتور سعد الدين إبراهيم ،رئيس مركز ابن خلدون
عــن أن هــنــاك قــبـ ً
ـول مــن اجلــمــاعــات للفكرة ،مشي ًرا
إلى أنه التقى فى فبراير  2016فى إسطنبول كال من
محمول حسني ،األمني العام جلماعة اإلخوان ،ومدحت
احلداد ،مسئول مكتب اإلخوان فى تركيا ،وطلبا منه أن
ً
وسيطا فى إجراء مصاحلة مع النظام املصرى.
يكون
وق ــال إبــراهــيــم «اإلخــــوان حال ًيا منقسمون
بشأن املصاحلة فالقيادات التاريخية
للجماعة ترغب فيها ،وتــريــد العودة
للعمل الــســيــاســى بــضــمــانــات فتح
مــجــال احلــريــة لهم فــى الوقت
الـ ـ ــذى يــرفــضــهــا الــشــبــاب
ويــريــدون العودة ملا قبل 30
يونيو».

إبراهيم منير
يتزعم جبهة
املصاحلة
والشباب يرونها
نوعا من العبث
ً

مؤيدو الرئيس:
فكرة املصاحلة حيلة
إخوانية للعودة
للحياة العامة

ـ ـ ـ ـ ــدولة واإلخوان

ملف
البرادعى

بهاء الدين

أبوالفتوح

السيسى ومؤيدوه ..كيف ينظرون لفكرة التصالح مع اجلماعة؟
الرئيس أكد  6مرات على أن القرار فى النهاية للشعب
حتدث الرئيس السيسى فى موضوع املصاحلة
مع جماعة اإلخوان ما ال يقل عن ست مرات ،إال
أنه كان أحيا ًنا يتهم اجلماعة برمتها بـ«اإلرهاب»
وهو ما ال يصب فى اجتاه املصاحلة.
ففى  4نوفمبر  2015خــال حــواره مع هيئة
اإلذاعــة البريطانية بى بى سى ،قال إن جماعة
اإلخــــوان جــزء مــن دول ــة مصر الدميقراطية،
والــشــعــب املــصــرى وح ــده يــرجــع لــه الــقــرار فى
إعطائهم دو ًرا آخر فى مستقبل البالد».
وفى سبتمبر  2015خالل حــوار له مع وكالة
«أسوشيتد بــرس» األمريكية ،أكــد الرئيس أن
جماعة اإلخ ــوان أزمتها مــع الشعب املــصــرى،،
وليست مع النظام أو احلكومةً ،
قائل :اجلماعة
انطباعا للشعب
قدمت خالل العامني املاضيني
ً

السيسى :أزمة اجلماعة
مع الشعب وليست مع
النظام واحلكومة
من الصعب نسيانه ملا قاموا به من أعمال شغب
وعنف».
وخـــال مــؤمتــر الــشــبــاب بــشــرم الــشــيــخ فى

السيسى

أكــتــوبــر  ،2016عــلــق الــرئــيــس عــلــى إمكانية
املصاحلة مع جماعة اإلخوان حال ًياً ،
قائل« :مش
هقدر أخــذ فيها قــرار لــوحــدى ،دا قــرار دولــة،

خاص

وأنا أكتر واحد أحتت ليهم فرصة فى  3يوليو،
والبيان الذى مت إصــداره كان متز ًنا للغاية ،وأنا
مش طالب من حد يغير أفكاره علشانى ،أنا بقبل
كل األفكار ،لكن مارسوا أفكاركم بدون ما تهدوا
بلدكم».
أما الصوت العالى فى املعسكر املوالى للرئيس
السيسى فيتخذ موق ًفا أكثر تــشــد ًدا بالنسبة
للمصاحلة ،حيث يــرى بعض مــؤيــدى الرئيس
الــســيــســى أن فــكــرة املــصــاحلــة هــى حــيــلــة من
جانب اإلخــوان ومؤيديهم للعودة للحياة العامة
مرة أخــرى ،بسبب فشلها فى العودة باستخدام
العنف ،كما قالت ذلك سكينة فــواد ،مستشارة
الرئيس السابق عدلى منصور ،والتى ترفض
فكرة املصاحلة.

وجود تيار هادى
فى صفوف
اجلماعة يهدد
بقاءها كتنظيم
موحد

البعض يرى
أن احلديث
عن املصاحلة
يبدو سابق ًا
ألوانه

الدستور يلزم مجلس النواب بإصدار قانون العدالة
االنتقالية لوضع إطار للمصاحلة الوطنية
خبراء :نظام السيسى يريد االستقرار من أجل استكمال اإلصالحات االقتصادية
قــد تــبــدو املــصــاحلــة بــن السلطة واإلخـــوان
قائما إذا مت األخذ فى االعتبار عدد من
خيا ًرا
ً
العوامل ،أولها أنه ليس هناك تأكيد إذا ما كانت
اجلماعة تدعم املجموعات املتطرفة املنشقة
عنها رسم ًيا أم ال ،لكن املؤكد أن استراتيجية
كل من الدول واإلخوان كانت أحد أسباب خروج
مجموعات نوعية تتخذ العنف
ً
سبيل لتحقيق أهدافها.
مـــن جــهــة ث ــان ــي ــة ،يحتم
الدستور املصرى املستفتى
عليه فــى  ،2014أن يسن
مجلس النواب قانو ًنا جديدً ا
لــلــعــدالــة االنــتــقــالــيــة ،يضع
إطارا عاما للمصاحلة الوطنية
ولتعويض ضحايا العنف وف ًقا
للمعايير الدولية.
م ــن جــهــة ثــالــثــة ،فـ ــإن الــنــظــام
وكبار قادة اإلخــوان العقالنيني لهم
مصلحة مشتركة فــى الــدخــول فى
اتــفــاقــيــة مــصــاحلــة مــن أج ــل حتييد
التمرد اجلــهــادى الــنــاشــئ ،وذلــك على
الرغم من أنهما عدوان لــدودان يخوضان
صراعا حصيلته صفر.
من جهة رابعة وبقدر ما يبدو هذا األمر
مستبعدً ا ،فإن نظام السيسى يريد بطبيعة
احلــال االستقرار من أجــل املضى قد ًما فى
اإلصــاحــات االقتصادية وأمــن الــنــظــام ،أما
بالنسبة إلــى جماعة اإلخـــوان املسلمني ،فإن
وجــود تيار جهادى فى صفوفها يشكل تهديدً ا
لبقاء اجلماعة كتنظيم موحد.
وأخــــيــــ ًرا ي ــرف ــض الــســلــفــيــون اجل ــه ــادي ــون

النظام وكبار القيادات
القدمية لهم مصلحة
مشتركة من حتقيق
املصاحلة

أيــديــولــوجــيــة اإلخـــــوان األســاســيــة للمشاركة
السياسية والتغيير التدريجى ويرون أنها جماعة
مــرتــدة ،فــى حــن ينظر الكثير مــن األعــضــاء
العنيفة فى جماعة اإلخوان إلى قيادة اجلماعة
باعتبارها عاجزة وغير ممثلة لقواعد اجلماعة،
وكــمــا تظهر األحـــــداث األخ ــي ــرة ،فــإنــهــم على
استعداد للتمرد عليها.
فى مقابل هذا اخليار هناك
اجتاه آخر يرى أن احلديث
عــن املصاحلة السياسية
يــبــدو ســاب ـ ًقــا ألوان ـ ــه فى
أحسن األحــوال ،ألنه بداية
ال تــوجــد أى مــؤشــرات لــدى
الطرفني تدل على تخليهما عن
نهج احلصيلة صفر جتاه الصراع
املستمر.
بيد أن هناك بعض اخلطوات
التى ميكن أن يتخذها كــل طرف
لــلــتــخــفــيــف م ــن تــصــعــيــد ال ــص ــراع
املستمر واحتواء العنف ،وعلى النحو
اآلتى:
 حتــتــاج احلكومة إلــى جتفيف منابعالتطرف ،عن طريق مراجعة سلوك أجهزتها
األمنية الــتــى تــوفــر للجهاديني أداة أساسية
للتجنيد.
 يتعني على احلكومة معاجلة القصور فىحتليل التهديدات التى جتمع اإلخــوان الشباب
مــع السلفيني اجلــهــاديــن املتمرسني ،ذلــك أن
هذا النهج القائم على مقولة «حل واحد يصلح
للجميع» مصيره حتقيق نتائج متواضعة فى
مكافحة الــتــطــرف ،ألنــه ال يستغل اخلــافــات

املحتملة الــتــى قــد تسمح للحكومة
بتفريق هذا املزيج املعقد من العناصر
الفاعلة العنيفة واالنتصار عليها.
 يتعني على احلكومة أن تستخدماملــشــهــد املــتــفــكــك لــتــيــار الــتــشــدد
اإلســامــى لصاحلها وتــوفــر مسا ًرا
ً
بــديــا لــإســامــيــن غير
ســيــاسـ ًيــا
العنيفني الــذيــن ال يــوافــقــون على
املسار احلالى ويرغبون فى القفز من
السفينة قبل أن تغرق.
 ينبغى أن تــكــون احلكومة واثــقــة منموقفها القوى عند اتخاذ هــذه التدابير ،ذلك
أن توفير مسار يفضى إلــى املصاحلة والدمج
وتخفيف التكتيكات األمنية األقــســى واألكثر
عشوائية لــن يــكــون عــامــة على الــضــعــف ،بل
استراتيجية ذكــيــة مــن شأنها أن تشجع على
املزيد من الدعم الدولى.
وفــى املقابل ،يجب على جماعة اإلخ ــوان أن
تعمل على حتقيق اآلتى:
 تتصالح مــع واقـــع الــنــظــام الــســيــاســى فىمرحلة ما بعد مرسى.
 تــعــتــرف بــالــتــهــور ف ــى حتــمــيــل احلــكــومــةاملسئولية الكاملة عــن الــلــجــوء إلــى العنف أو
التسبب فى مأزق اإلخوان احلالى.
 أن عــلــيــهــا أن تــكــبــح ج ــم ــاح املــحــرضــنالــداخــلــيــن وتــرفــض االســتــمــاع إلــى األص ــوات
املتطرفة.
وأخــي ـ ًرا قد يجوز القول إن املصاحلة مهمة
ألى مجتمع حتى يخرج من دائرة االنقسام ،وأن
تأخيرها يعنى خسارة جميع األطراف ألن هناك
من يستغل حالة الشقاق ويجند شباب اإلخوان.
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باألرقام والمستندات :إهدار الماليين فى شركة المهندس للتأمين
خفايا عدم الكشف عن قيمة العقارات غير المُ سجلة وضياع  6ماليين دوالر بين السندات وشهادات االستثمار

إميان بدر
ومــازالــت المخالفات مستمرة ،تنطبق هذه
الفكرة على شركة المهندس للتأمين ،التى
تتكرر بشأنها مــاحــظــات الــجــهــاز المركزى
للمحاسبات فى تقاريره الدورية ،حيث ترصد
الــعــديــد مــن أوجـ ــه اإله ــم ــال وإه ـ ــدار أم ــوال
المساهمين والعمالء ،ومن هنا استهل تقرير
الجهاز الــصــادر مــؤخـ ًـرا مالحظاته بالتعليق
على ما استندت إليه الشركة من أســس عند
تقدير المساحة المؤجرة من مبناها الرئيسى
للبنك المصرى الخليجى ،وأوض ــح التقرير
أنه لم يتبين للجهة الرقابية تلك األســس ،بما
فيها قيمة األرض والقيمة التخريدية ومجمع
اإلهالك ،كما لم تتضمن اإليضاحات المتممة
للقوائم المالية إيضاح عن العقارات التى لم يتم
تسجيلها وأسباب عدم التسجيل.
وعلى ذكر اإليضاحات المتممة ،لم تتضمن
أيضا ً تلك اإليضاحات الدورية المستقلة قيمة
الــســنــدات ال ــدوالري ــة البالغة نحو  6ماليين
دوالر ،والتى قامت الشركة ببيعها واستثمارها
فى شراء شهادات استثمار بالجنيه المصرى،
طبقا ً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة
المصرية على قــطــاع التأمين ،حيث أوصــى
التقرير بــضــرورة االلــتــزام بالمعايير وإف ــادة
الجهاز المركزى للمحاسبات بما تم فى هذا
الشأن.
وفـ ــى ســيــاق مــتــصــل ظــهــر صــافــى رصــيــد
مدينو عمليات التأمين بنحو  104ماليين
جنيه ،وبنسبة  39.7فى المائة من إجمالى
حقوق المساهمين ،فيما بلغت األقساط تحت
التحصيل نــحــو  76مــلــيــون جــنــيــه ،متضمنة
أقساط انتهت مدتها التأمينية يرجع بعضها
إلــى عــام  ،2010كما كشف التقرير عن عدم
قيام شركة المهندس للتأمين بإجراء الجرد
الفعلى للشيكات المرتدة ،رغم إدراج بعضها
بالحسابات ،ناهيك عن صدور أحكام قضائية
لصالح الشركة بشأن بعض تلك الشيكات ،لم
يتم تنفيذها ترجع إلى عام .2008
أما عن الشيكات اآلجلة فقد رصد التقرير
قيمتها التى تصل إلى  44مليون جنيه ،مشيراً
إلى أن تاريخ استحقاق بعضها يصل إلى عام
 ،2021وذلــك بالمخالفة لقرار الهيئة العامة
للرقابة المالية بشأن تسهيالت السداد ،والتى
يوما
تقضى بأال تتجاوز مدة التسهيالت ً 180
فقط.
وعلى جانب آخر أكد مراقب الحسابات الذى
أعد التقرير أن مالحظات الجهاز الزالت قائمة
بــشــأن تضمين حــســاب الــمــديــنــون واألرصـــدة
المدينة األخــرى ،والــذى تبلغ قيمته بالصافى
نحو  23مليون جنيه ،ومازال يتضمن مبلغ قيمة
الرصيد الــدفــتــرى المتبقى مــن حــســاب بنك
المهندس سابقاً ،البنك األهلى المصرى حالياً،
وأوضــح التقرير أن هــذا المبلغ تم االستيالء

 104ماليين جنيه رصيد مدينى
عمليات التأمين و 76مليو ًنا قيمة
األقساط تحت التحصيل يرجع
بعضها إلى عام 2010

قيمة الشيكات اآلجلة
تصل إلى  44مليون جنيه
بالمخالفة لقرار الهيئة العامة
للرقابة المالية

عليه من قبل أحد العاملين بالشركة منذ عام
 ،2000ومرفوع بشأنه دعاوى قضائية مازالت
مــتــداولــة حتى تــاريــخ ص ــدور الــتــقــريــر ،الــذى
أوصى بضرورة متابعة ما انتهت إليه اإلجراءات
القانونية وإفادة الجهاز الرقابى بما يتم.

وانتقل التقرير إلــى ملف األص ــول الثابتة
التى بلغت صافى قيمتها نحو  20.5مليون
جنيه ،تالحظ بشأنها عدم قيام الشركة بإجراء
المطابقات الالزمة لتلك األرصــدة ،واختالف
اإلضــافــات خــال فترة المركز المالى مــع ما

ورد بسجالت األصول الثابتة ،التى تم إعدادها
بمعرفة اإلدارة المالية ،وأيــضـا ً اختلفت مع
أرقــام السجل المعد بمعرفة الشئون اإلداريــة،
وشدد تقرير المركزى للمحاسبات على أهمية
بحث ودراسة االختالفات المشار إليها والعمل

إحكاما للرقابة وللوقوف على
على تسويتها،
ً
صحة األرصدة.
وعــلــى صعيد حــســاب الــدائــنــون واألرصـــدة
الدائنة األخــرى ،قــال التقرير إنــه يبلغ 88.8
مليون جنيه ،يتضمن قيمة أمــانــات شيكات
تخص تأمينات الممتلكات والمسئوليات يرجع
موصيا بضرورة
تاريخ بعضها إلى عام ،2010
ً
فحص تلك المبالغ وإجراء ما يلزم من تسويات
فى ضوء ما يسفر عنه البحث ،مع إفادة الجهاز
بما تم اتخاذه من إجراءات.
وينتقل التقرير إلى ملف تعامالت «المهندس
للتأمين» مــع مصلحة الــضــرائــب ،حــيــث بلغ
الــرصــيــد المستحق للمصلحة نــحــو 33.6
مليون جنيه ،وذلــك بــدون المستحق لشركات
األموال ،موضحا ً أن هذا الرصيد يتضمن نحو
 31مليون جنيه ،تمثل قيمة الدمغة النسبية
على األقساط المصدرة ،ويرجع تاريخ بعضها
إل ــى ع ــام  ،2010الفــت ـا ً إل ــى أن ــه ج ــار فحص
الفترة من  2010إلــى  ،2015وأشــار التقرير
إلى ضــرورة اتخاذ الــازم فى هذا الشأن ،مع
إجراء التسويات الالزمة مع مصلحة الضرائب
المختصة ،وإفادة الجهة الرقابية بما تم.
وعن مخصص الضرائب أيضا ً كشف التقرير
أن قيمته تبلغ نحو  18مليون جنيه ،تبين أنه تم
تكوينه خــال الفترة دون وجــود دراســة لذلك
المخصص ،وبالمخالفة لما ورد بدليل تطبيق
معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين،
وذلــك بشأن أسس تكوين مخصص الضرائب
وما يجب أن يتضمنه هذا المخصص.
وف ــى ظــل وجـــود كــل ه ــذه الــمــخــالــفــات من
الطبيعى أال تــلــتــزم إدارة الــشــركــة بقواعد
اإلن ــف ــاق ،حــيــث رص ــد الــتــقــريــر زيــــادة نسبة
المصروفات العمومية واإلدارية لفروع تأمينات
الممتلكات والمسئوليات عن المعدل النمطى،
الــمــقــدر بنسبة  10فــى الــمــائــة مــن إجمالى
األق ــس ــاط ،حــيــث بلغت  30.2مــلــيــون جنيه،
بنسبة تقترب من الـ  12فى المائة ،من إجمالى
األق ــس ــاط الــبــالــغــة نــحــو  257مــلــيــون جنيه،
وأوصــى التقرير بضرورة ترشيد اإلنفاق ببند
المصروفات العمومية.
وفى السياق ذاته تبين من المراجعة تجاوز
نسبة العموالت وتكاليف اإلنتاج عن المعدل
النمطى المتعارف عليه ،لــدى غالبية فــروع
الشركة ،دون مــوافــاة الجهاز بأسباب ارتفاع
الــنــســب فــى تــلــك ال ــف ــروع ،وم ــن ثــم أش ــار فى
تقريره إلــى أنــه يتعين موافاته باألسباب مع
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيضها.
وعلى الرغم من أن شركة المهندس للتأمين
حققت صافى أربــاح عن الفترة محل الفحص
بلغ نحو  50مليون جنيه ،ولكن الحظ التقرير
الرقابى أن معظم هذه القيمة ناتجة من فائض
النشاط التأمينى لفروع التأمين ،حيث بلغ هذا
الفائض نحو  39.9مليون جنيه ،متضمنة نحو
 24مليون جنيه فروق أسعار عمالت أجنبية ،ما
بين مخصصة وحرة.

بالوقائع :مخالفات وتالعبات «بكل العمالت» فى شركة غاز مصر
 249مليون جنيه قيمة االستثمارات المتاحة للبيع ونسبة الخسائر تتجاوز  %40من رؤوس األموال

على ما يبدو تتعامل شركة غاز مصر على
أساس أنها دولة داخل الدولة أو جزيرة منعزلة
عن األجــهــزة الرقابية الرسمية ،حيث أشار
الــجــهــاز الــمــركــزى للمحاسبات فــى تقريره
مؤخرا ،إلى أن إدارة الشركة ال
الصادر عنها
ً
تقم بموافاته بــإقــرارات اإلدارة ،فى مخالفة
لمعيار المراجعة الخاص بالفحص المحدود
للقوائم المالية الدورية.
ك ــم ــا أشــــــار ت ــق ــري ــر ال ــج ــه ــاز ال ــم ــرك ــزى
للمحاسبات إلى أن االستثمارات المتاحة للبيع
بلغت نحو  249مليون جنيه ،الفتا ً إلــى عدم
الــتــزام اإلدارة بمعايير المحاسبة المصرية
بشأن إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع
فى نهاية الفترة على أســاس القيمة العادلة،
وكشف التقرير عن مفاجأة من العيار الثقيل
تتصل بتحقيق بعض الشركات المستثمر فيها
لخسائر تــجــاوزت  40فــى المائة مــن رؤوس
األموال.
وتــطــرق الــتــقــريــر إل ــى إســتــثــمــارات شركة
غــاز مصر فى الــخــارج ،وأموالها لــدى الــدول
األخرى ،حيث بلغ رصيدها بمصرف التجارة
والتنمية بدولة ليبيا وفقا ً آلخر كشف حساب
 63245يـــورو ،و 6844دوالر أمــريــكــى ،وهو
مــا يــعــادل  1356757جنيه مــصــرى ،وأوضــح
التقرير أنــه لــم تتم المصادقة على رصيد
هذين الحسابين منذ عام  ،2013نظراً لتوتر
األوضاع فى ليبيا.
وع ــل ــى الـــرغـــم مـــن أن رص ــي ــد مخصص
الــضــرائــب يبلغ فقط  13.58مليون جنيه،
تــضــمــنــت األصـــــول الــضــريــبــيــة الــمــتــداولــة
مديونية مسددة لمصلحة الضرائب عن فروق
وغرامات بلغت نحو  124مليون جنيه ،مازلت
محل خــاف مــع المصلحة ،ومــن ثــم أوجــب
التقرير ضرورة إعادة دراسة المخصصات فى
ضوء االلتزامات التى على الشركة.
فيما قامت شركة غاز مصر بإثبات إيرادات
الــنــشــاط بنحو  110.22مــلــيــون جــنــيــه ،عن

رصيدها فى ليبيا يبلغ  63245يورو و 6844دوالرا بما يعادل
 1356757جنيها ولم تتم المصادقة عليه منذ 2013
األعمال المنفذة بالربع األول بقطاعات وسط
الدلتا والــمــرج وجنوب ال ــوادى والــشــروق من
واقع الحصر الفنى بالشركة ،وأوصى التقرير
بدراسة مدى أحقيتها لتلك المبالغ فى ضوء
عدم اعتماد الشركة القابضة لها ،وإجــراء ما
يلزم من تسويات فى ضوء الدراسة.
وفــى ملف الحسابات المدينة واألرص ــدة
األخـــرى رصــد التقرير أنــهــا تتضمن مبالغ
مرحلة من أعوام سابقة بلغ إجمالى ما أمكن
حصره منها نحو  20.1مليون جنيه ،تتضمن
مديونية طــرف شــركــة «ك ــارج ــاس» ،وكذلك

عوائد استثمارات طرف شركة «جاس كول»،
لــم يتم تحصيلها عــن عامى  2014و،2015
وأوصـ ــى الــتــقــريــر بالعمل عــلــى دراسـ ــة تلك
المبالغ وتحصيلها ،مع دراسة االضمحالل فى
القيمة المتعثر تحصيلها.
ومــن المعروف عن شركات قطاع البترول
أنها تصرف للعاملين بها مبالغ ضخمة على
سبيل األرب ــاح والمكافآت ،بغض النظر عما
تحققه من مخالفات وتجاوزات ،ومن ثم رصد
التقرير عــدم تأثر صافى الــربــح عــن الفترة
محل الفحص والبالغ  12.2مليون جنيه ،بما
يخص الربع األول من مكافأة األرب ــاح طبقا ً
لقرار الجمعية العمومية ،والبالغ نحو 83.3
مليون جنيه.
وش ــدد الجهاز الــمــركــزى للمحاسبات فى
ســيــاق تــقــريــره عــلــى ضـــــرورة حــســاب تلك
األرصدة والمؤجالت وإجراء التصويت الالزم.
ويواصل التقرير كشف المزيد من مخالفات
الشركة ومن بينها أن قائمة الدخل لم تتضمن
عرض أرقام الفترة من يناير  2017وحتى نهاية
مـــارس  ،2017بــل والــفــتــرة المثيلة مــن الــعــام
السابق ،كما تضمن حساب األراضى قطعة أرض
مملوكة للشركة بحلوان تبلغ مساحتها 929.9
عاما،
متر مربع ،غير مستغلة منذ أكثر من ً 15
وأوصى التقرير بالعمل على سرعة استغالل تلك
األرض بما يعود بالنفع على الشركة.
وفى سياق متصل أوضح التقرير أن النشاط
التشغيلى للشركة أســفــر عــن عــجــز بقائمة
الــتــدفــقــات الــنــقــديــة بــلــغ نــحــو  29.7مليون
جنيه ،تم تغطية جانب منه بالفائض المحقق
مــن التدفقات النقدية الناتجة عــن النشاط
االستثمارى ،البالغ نحو  16مليون جنيه ،ووصف
مــراقــب الــحــســابــات ال ــذى أع ــد الــتــقــريــر هــذا
التصرف بأنه يعكس خلال فى الهيكل التمويلى
للشركة ،ومن ثم يتعين دراسة تعظيم التدفقات
النقدية من النشاط التشغيلى بما يعيد التوازن
إلى الهيكل التمويلى.

بيزنس استيراد اللحوم فى مصر

حل األزمة فى منع
ذبح العجول أقل من
 400كيلو ومنع ذبح
اإلناث وزيادة دعم
الثروة احليوانية
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مليون مواطن ال
يتناولون الوجبات
البروتينية الحيوانية
بصورة أساسية

حجم تجارة اللحوم المستوردة يقدر بحوالى  20مليار جنيه سنويً ا

د .عادل عامر
كشفت تــقــاريــر خــاصــة أن حجم تــجــارة اللحوم
الــمــســتــوردة تــقــدر بحوالى  20مليار جنيه سنويا،
يتحكم فى حجم تجارتها بنسبة  ،%90حوالى  20من
أكبر رجال األعمال ومستوردى اللحوم.
إن ارتفاع األسعار ال يرجع إال إلى مطامع هؤالء
التجار التى ال تتوقف رغم تحقيق الماليين من وراء
تجارة اللحوم .والحل اآلن للخروج من األزمــة هو
التصدى لهؤالء ومحاسبتهم على الثروات التى قاموا
بتحقيقها منذ دخول السوق المصرية وعودة الشركة
الوطنية.
كما يجب تفعيل مشروع البتلو المعطل منذ سنوات
لصالح هؤالء التجار وحل األزمة فى منع ذبح العجول

أقل من  400كيلو ومنع ذبح اإلناث وزيادة دعم الثروة
الحيوانية حتى يرتفع اإلنتاج من  ٪40إلى  ٪60على
األقل والسيطرة على استيراد السنة الباقية لتوفير
الــلــحــوم للمصريين واســتــمــرار حــمــات المقاطعة
للضغط على ارتفاع األسعار ،لكن المفاجأة أن تجار
اللحوم يعلنون أنه رغم المقاطعة إال أن الطلب أكبر
على اللحوم والسوق تشهد حالة طلب كبرى وهو ما
يؤدي إلى رفع األسعار وتأتى الحملة بنتائج عكسية
وربما يكون التجار يخدعون الشعب بذلك ،المهم هو
السيطرة على مافيا تجارة اللحوم فى مصر.
أن  %90من تجارة اللحوم يديرها ويتحكم فيها
مــجــمــوعــة مــحــددة مــن رجـــال األع ــم ــال بــعــيــدا عن
رقابة الــدولــة ،بينما تساهم الحكومة والمزارعين
والــجــزاريــن بنحو  %10فــقــط .وأنـــه طبقا لبعض
الدراسات الرسمية بالدولة فإن هناك نحو  14مليون
مواطن ال يتناولون الوجبات البروتينية الحيوانية
بصورة أساسية ،وال تدخل اللحوم واألسماك ضمن
قائمة طعامهم بصورة منتظمة ،بسبب ارتفاع األسعار
وتدهور الظروف االقتصادية لألسرة ،مشيرا إلى
أن هناك نحو  7ماليين أسرة ال يتناولون اللحوم إال
شهريا ،فضال عن  4.5ماليين مواطن
مرة واحــدة
ً
يعيشون تحت خط الفقر ال يتناولون اللحوم على

اإلطالق ويعتمدون على البقوليات والبروتين النباتى.
أن المواطن المصرى هو األقل استهالكا للحوم فى
العالم حيث ال يتعدى استهالكه  15كيلو جراما سنويا
فى حين أن المواطن األمريكى يستهلك أكثر من 100
كيلو سنويا.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء فى استطالع
للرأى أن مستهلكى اللحوم األساسيين فى مصر ال
تتجاوز نسبتهم  %25من عدد السكان أى أن هناك
نحو  60مليون مــواطــن ال يتناولون اللحوم بصفة
أساسية ومنتظمة.
إن البتلو «صغار العجول» هى الــنــواة األساسية
إلنشاء وتكوين الــثــروة الحيوانية فى مصر ،بعدما
تعرضت فى الفترات األخيرة لعملية الذبح المبكر
لتحقيق القدر الكافى من اللحوم فى األســواق دون
النظر إلى عاقبة ذلك فى المستقبل .أن تنفيذ القرار
سيكون رادعا للتجار لالهتمام بصغار العجول ومنع
ذبحها مبكرا ،لالستفادة منها فى مجاالت مختلفة
من جهة والحفاظ على الــثــروة الحيوانية من جهة
أخرى.
أن قــرار الحكومة جاء فى إطــار محاوالت تمت
ظا على
من قبل لمنع ذبــح صغار الحيوانات حفا ً
الثروة الحيوانية ،إذ سبق وأن تم إصــدار القرار

اهتماما ولم يتم تنفيذه.
منذ عامين ولكن لم يلق
ً
أن الــدولــة غير قـــادرة فــى الــوقــت الــراهــن على
تنفيذ ذلــك الــقــرار ،نــظـ ًـرا لــعــدم تــوافــر السيولة
الكافية لتوفير «العلف» الخاص بتربية الحيوانات،
باإلضافة إلى أن  %50من عمليات الذبح تتم خارج
المجازر الخاصة بالحكومة ،خاصة فــى القرى
الريفية ،وبالتالى فلن يتم تنفيذ القرار فى معظم
المحافظات ،وأنه إذا قامت الدولة بتنفيذ القرار
فإن ذلك سوف يساعد بنسبة كبيرة فى الحفاظ
على الثروة الحيوانية فى مصر ،خاصة إذا تم وضع
قانون صارم للمخالفين عن التنفيذ.
م ــح ــدودي ــة تــمــكــيــن اإلدارات الــمــحــلــيــة من
مركزيا وبالتالى عــدم فعاليتها
اتــخــاذ الــقــرار ال
ً
ومسئوليتها ،ثــانـ ًـيــا اســتــمــرار ضعف مستويات
وجودة البنية التحتية والخدمات للمواطنين وقطاع
ثالثا ضعف مــنــاخ االستثمار
األعــمــال الــخــاصً ،
وضعف العوامل الداعمة لتطوير سالسل القيمة.
هــذه العوائق الثالثة مرتبطة ببعضها البعض
بحيث إن التحسينات التى تجرى لمعالجة أى من
هــذه العوامل تتأثر إلــى حد كبير بباقى العوائق،
وبالتالى ،فــإن التعامل مع هــذه العوائق بطريقة
شاملة ومتكاملة.

استيراد اللحوم من البرازيل بنسبة  %30ومن الهند  %60ومن إيرلندا %10
بدأت مصر تعتمد بصورة كبيرة على استيراد اللحوم
فى فترة التسعينيات من القرن الماضى ،بعد ارتفاع
الزيادة السكانية بنسبة كبيرة ،وانهيار الرقعة الزراعية
وضــيــاع الــثــروة الحيوانية ،فلجأت الــدولــة لالعتماد
على استيراد  %60من احتياجاتها من اللحوم ،وفتحت
باب االستيراد على مصراعيه لعدد من رجال األعمال
وأصــحــاب الــحــظــوة ،الــذيــن كــونــوا فيما بينهم مافيا
الستيراد اللحوم من البرازيل بنسبة  ،%30ومن الهند
بنسبة  ،%60ومن إيرلندا بنسبة .%10
بقراءة فى الــواردات من الدواجن نجد أن الكميات
سنويا بمعدل
المستوردة زادت إلى نحو  80ألف طن
ً
ـريــا ،ويــصــل اإلنــتــاج المحلى إلى
 7و 8آالف طــن شــهـ ً
سنويا وتعد دولة البرازيل المورد
نحو  1.3مليون طن
ً
الرئيسى للدواجن إلى مصر وأبرز المستوردين للدواجن
البرازيلية هما رجــل األعــمــال السكندرى خــالــد أبو
إسماعيل والحاصل على وكالة شركة «ساديا» البرازيلية
سنويا ورجل األعمال محمد
والتى تنتج نحو مليونى طن
ً
رجــب ،صاحب محال أوالد رجــب ،الشهيرة والحاصل
أيضا.
على وكالة شركة «سيرة» البرازيلية ً
أن الــمــواصــفــات الــقــيــاســيــة الــمــصــريــة مــن أفضل
المواصفات ،وهناك العديد من الدول العربية ،خاصة
فــى منطقة الخليج تعمل وتــأخــذ بها ،ويستورد رجل
سنويا مــن  40إلــى  50ألــف طن
األعــمــال السكندرى
ً
تقريبا ،األمر
دوالر
مليون
80
لنحو
كبده وتصل قيمتها
ً
وغالبا ما تكون رديئة
الذى يؤكد أن الكبدة المستوردة
ً
بدليل أن األمــريــكــان أنفسهم وغالبية األوروبــيــيــن ال
فاحشا
يتناولونها على اإلطالق تحقق لمستورديها ثراء
ً

ال تعرف بدايته من نهايته ! األمــر الــذى يوضح بجالء
عاما
أن هناك
ً
كبيرا فى واردات الكبده يتزايد ً
تدفقا ً
بعد اآلخر وغالبية الكميات المستوردة تأتى من خالل
«إمبراطور» استيراد الكبدة من الواليات المتحدة
األمريكية أو البرازيل.
اللحوم حطمت األرقــام القياسية  ،حيث
تستورد مصر كميات ضعيفة للغاية من
األبقار الحية ،كل األرقــام القياسية
وتتضاعف الكميات المستوردة
يوما بعد اآلخــر ،وتعد دولة
ً
الــهــنــد بــمــثــابــة «قــبــلــة»
المستوردين.
وهـــــــــى كـــمـــيـــات
جـــدا يستوردها
ضخمة ً
عـــــشـــــرات ال ــم ــس ــت ــوردي ــن
الــمــصــريــيــن الــذيــن يستسهلون
نظرا إلى تدنى
االستيراد من الهند ً
األس ــع ــار هــنــاك بــســبــب ارت ــف ــاع عمر
الــحــيــوان وكــثــرة الــمــعــروض إن الحكومة
عندما قامت باستيراد اللحوم مــن الــســودان
وطرحها فــى المجمعات االستهالكية بسعر 15
جنيها للكيلو أس ــرع كبار المستوردين بالسفر إلى
السودان وااللتقاء بالمربين السودانيين وعرضوا عليهم
سعرا اعلى من السعر الذى تدفعه الحكومة المصرية
ً
مقابل عدم توريد اللحوم للحكومة المصرية مما أدى
إلى توقف استيراد اللحوم السودانية إلى مصر مما زاد
من حجم األزمة.

7

ماليين أسرة ال
يتناولون اللحوم إال
مرة واحدة شهريًا

يتحكم فيها
حوالى  20من أكبر
رجال األعمال
والمستوردين

4.5

مليون مواطن يعيشون تحت
خط الفقر ال يتناولون اللحوم
على اإلطالق ويعتمدون على
البقوليات والبروتين النباتى

60

يجب تفعيل مشروع
البتلو المعطل
منذ سنوات لصالح
هؤالء التجار

مليون مواطن ال
يتناولون اللحوم بصفة
أساسية ومنتظمة

أبرز
المستوردين للدواجن
البرازيلية هما
خالد أبو إسماعيل
ومحمد رجب

%50

من عمليات الذبح تتم
خارج المجازر الخاصة
بالحكومة

قائمة المستوردين تضم مؤمن وفرج عامر ورجب والخرافى وصالح كامل
مــحــمــد م ــؤم ــن ص ــاح ــب شــركــات
مــؤمــن الــغــذائــيــة ،محمد ف ــرج عــامــر،
صاحب شركات فرج الله ،محمد رجب،
صــاحــب سلسلة مــحــات أوالد رجــب،
مصطفى الــنــجــار ،صــاحــب مجموعة
شركات النجار ،سامى ورامى الرفاعى
أصحاب شركة إخوان الرفاعى ،محمد
ط ــه ،صــاحــب شــركــة الــحــصــن ووكــيــل
 M.kالعالمية ،أحــمــد عبد الفتاح،
صاحب سلسلة محالت صــاح وعبد
ال ــف ــت ــاح ،نــاصــر ال ــخ ــراف ــى ،صــاحــب

عامر

كامل

شركة أمريكانا ،الشيخ صالح كامل،
صاحب شركة حلوانى إخــوان ،عاطف
بسيونى ،مالك شركة النجم الساطع،
سامى شاهين ،صاحب شركة هنزادا،
مــراد محمود ،مالكة شركة مورتريد،
نعيم ناصر ،المملوكة لرجل األعمال
إســمــاعــيــل رمــســيــس ،سلفر رومــانــى،
وشــفــيــق ب ــغ ــدادى ،وإبــراهــيــم خميس،
واإلخــوان سمير ونــادر سويلم أصحاب
شــركــة أكــشــن ،مــحــمــد جــابــر صاحب
شركة بلدى جروب.
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شاهيناز :تعليقات
املعجبني جعلتنى أشعر
أننى فى «غرزة»

شركات «تطبيقات البث المباشر» ..نصب وجنس وأشياء أخرى!!!
يوميا بمقابل يتراوح بين  200و 400دوالر شهريً ا
المشاركة بواقع ساعة أو ساعتين
ً

أجراس
الخطر

نرمين :كل
ما الدلع
بيكون أكتر
الهدايا
تكون أكبر

سحر الشربينى
العمل من المنزل وتحقيق دخل كبير حلم يلهث
وراءه كل شاب وفتاة وحققته شركات تدعم البث
المباشر من خــال تطبيقات إلكترونية مثل up
 Liveو Live meوغيرها.
تــدورالــفــكــرة ح ــول ع ــرض موهبتك أون اليــن
نجما لديك آالف مــن المتابعين وكــل ما
لتصبح
ً
عليك هــو الــمــشــاركــة فــى الــمــوقــع بــواقــع ساعة
شهريا
أو ساعتين يــومـ ًـيــا بمقابل مائتى دوالر
ً
ويصل فى بعض الشركات إلــى  300و 400دوالر
والهدف مشاركة التطبيقات بين األصــدقــاء على
مــواقــع التواصل المختلفة ووص ــول االســم ألكبر
عــدد من الناس وكــل ماعليك توافر باقة إنترنت
عالية الــســرعــة كــى ال يفصل الــنــت فــجــأة وذلــك
بعد النجاح فى المقابلة الشخصية التى من أهم
شروطها المظهر الجميل وال أدرى ما عالقة هذا
الشرط باكتشاف المواهب تلك الحجة الظاهرة
دائما هذه الشركات أما ما خفى فقد
التى تقولها ً
رصدناه هنا من خالل بعض التجارب التى عملت
فــى هــذه التطبيقات وتركتها لهول مايحدث
بداخلها
قالت شاهيناز :سمعت عن شركة اسمها
 up Liveمــن صحباتى وعلمت أنها
تــعــطــى ع ــائ ــدا شــهــريــا كــويــس غير
الــهــدايــا الــتــى تــأتــيــك مــن الـــزوار
خ ــاص ــة م ــن ال ــب ــاد الــعــربــيــة
والــتــى تــتــحــول إل ــى أم ــوال
ـضــا تأخذها فذهبت
أيـ ً
وأجــــــــريــــــــت
ال ــم ــق ــاب ــل ــة
الــشــخــصــيــة
وقلت أعرض
موهبتى الغنائية
وأكسب جمهورا عريضا من
كل بلدان العالم كما يقولون
وعندما ذهبت إلى هناك لم تكن الموهبة
أهــم شروطهم كما يعلنون ولكن األهــم
شــكــلــك يــكــون حــلــو وبــتــعــرف تجذب
ً
وفعل تم قبولى للعمل
الناس ليك
من ِقبل الشركة وحددوا لى اليوم
الـ ــذى ســأظــهــر فــيــه بــث مباشر
وب ــدأت العمل وعــرض موهبتى من
خ ــال بــعــض الــمــقــاطــع الــغــنــائــيــة فــوجــدت ً
فعل

الهدف مشاركة التطبيقات
بين األصدقاء على
مواقع التواصل
المختلفة ووصول
االسم ألكبر عدد
من الناس

المظهر
الجميل
أبرز شروط
النجاح فى
المقابلة
الشخصية

الشيخ مظهر شاهين :هذه
الشركات تسهل شيوع وارتكاب
الرذيلة حتى ولو بالكالم

دراسة تربوية :الطالق
واإلدمان وإثارة
الغرائز نتائج مؤكدة
لتطبيقات البث المباشر

شاهني
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حــول رأى الدين فى هــذا الموضوع ،يقول الشيخ مظهر
شاهين خطيب وإم ــام مسجد عمر مــكــرم :نحن اآلن فى
أمس الحاجة إلى العودة إلى الله تعالى ال إلى التمادى فى
قريبا منا وما هى
العصيان لما نرى من المصائب التى تحل ً
من الظالمين ببعيد وما تلك المصيبة التى روعتنا وزلزلت
قلوبنا عنا ببعيد
الحقيقة أن آثار هذه الشركات التى تدعم البث المباشر
كعمل فى ظل الظروف االقتصادية فوق الحد فهى تسهل
شيوع الرذيلة وسهولة ارتكابها حتى ولو بالكالم من أجل
عاديا وكأنه
أمرا
ً
الحصول على عائد أو هدايا حتى أصبح ً
أكــل عيش ،كما أنها بريد للفتنة وسبيل إليها ولها تأثير
واضح وفعال فى تغيير السلوكيات الحميدة وضعف القيام
بحقوق الوالدين ،وقطع األرحــام ،وتفكك األســرة ،وارتكاب
ماحرم الله.
ومنافع البث المباشر ال تعد شيئًا فى مقابل السلبيات
واألخطار ومن المعروف أنه ليس هناك شر محض ولكن
ض ِخّمت أكثر من حقيقتها؛
بعد التأمل فى تلك المنافع التى ُ
خ ْمرِ
ـك َع ـ ِن ا ْل َ
ـسـأَلــو َنـ َ
«يـ ْ
وجدتها ينطبق عليها قوله تعالى َ
سرِ قُلْ ِفيهِ َما إِ ْث ٌم َك ِبي ٌر َو َم َن ِ
َوال َْم ْي ِ
اس َوإِ ث ُْم ُه َما أَك َْب ُر مِ ْن
اف ُع ِل َّلن ِ
خ ْم ُر َوال َْم ْي ِ
س ُر
تعالى
وقوله
َنف ِْعهِ ما
«يا أَ ُّي َها ا َل ِّذي َن آ َمنُوا إِ َن َّما ا ْل َ
َ
ْ
َ
الش ْيطَا ِن َفا ْج َت ِن ُبو ُه َل َعلَّكُ ْم
ج
ر
م
ْال
ز
ال
و
ب
ا
ْص
س مِ ْن َع َم ِل َّ
ِ
ُ
ُ
ْ
َو ْالَن َ
ٌ
َ
ُتف ِْل ُحو َن».
ومنهج المؤمن الــذى رسمه النبى صلى الله عليه وسلم
هو ما جاء فى حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه قال:
ْح َرا ُم
ْح َل ُل َب ِّي ٌن َوال َ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :ال َ
اس َف َم ْن ا َت َّقى
بَ ِّي ٌن َوبَ ْي َن ُه َما ُم َش َّب َها ٌ
ت َل َي ْعل َُم َها َك ِثي ٌر مِ ْن َّ
الن ِ
ال ُْم َش َّب َه ِ
س َت ْب َرأَ ِل ِد ِين ِه َوعِ ْرضِ ه»ِ.
ات ا ْ
جالبا
كان
إذا
ا
شرع
حرام
يعد
األماكن
هذه
فى
فالعمل
ً
ً
ً
وتدربا
والملذات
الشهوات
فى
لالنغماس
ومسهل
للفتنة
ً
على البعد عن الله وكسب المال فى مثل هذه الحاالت يعتبر
ً
حراما وتربية األبناء منه حرام ..جنبنا الله وإياكم شر
مال
ً
الحرام والفتنة.

جمهورا كبيرا وتعليقات الحصر لها ولكن كأنك
قاعد فى غــرزة سكارى بالضبط اللى عايز يعمل
عــاقــة والــلــى بيشتمك بــأقــذر الشتائم ألنــك لم
تتجاوب معه واللى واللى ومن بين ألف واحــد قد
تجد واح ــدا يسمعك فــعـ ًـا ويــقــدر صــوتــك وفنك
وطبعا لم أتحمل وتركت العمل وطــز فى الفلوس
ً
اللى بتجيب معاها كل اإلهانات دى.
وتقول نرمين :أنا ال عندى موهبة والغيره وبرغم
إن الشركات دى بتقول عــن نفسها أنها تكتشف
المواهب إال أنى نجحت فى المقابلة الشخصية ألن
أعتقد شكلى كويس واشتغلت حوالى شهرين شفت
فيهم العجب الــزوار والمشاهدين األكثر بيروحوا
للمايصة أو الصايعة اللى بتعرف تجيبهم إزاى
ومش كده وبس ألن غير المرتب الشهرى فيه هدايا
بيقدمها لك اللى بتعجبيهم والهدايا دى بتتحول
لفلوس قد تكون أكثر بكثير من المرتب الثابت وكل
مابتتمايصى وتدلعى أكتر الهدايا بتكون أكتر وأكتر
والشباب غلبان مالوش مكان أوى هناك والحلوة
المايصة تكسب.
وتكمل نرمين :أنا اشتغلت شوية ولكن لم أتحمل
الــوضــع ،والــخــاص فــى التطبيقات دى بيحصل
فيه ب ــاوى وتــتــم فيه التربيطات وتــبــادل أرقــام
التليفونات وعــشــان كــده تجدى واح ــدة بيقدموا
جدا وتستغربى ليه مش عارفين
لها هدايا كتير ً
دى يــادوب بتقعد تضحك وتتمرقع بس وعادى
جـ ًـدا لما تجدى واحــدة تبث اليــف وهــى نايمة
فى السرير دا اللى شفته وأنــا بتفرج فى
بعض الــغــرف قلت زمــيــات وأشوفهم
بيعملوا إيــه عشان نستفيد وزى ما
الــشــركــة قــالــت لــنــا أثــنــاء التعاقد
أقصد االتفاق ألنهم مابيعملوش
لينا أى تعاقد مكتوب ادخلى
غرف زمايلك شوفيهم بيعملوا
إيـ ــه واس ــت ــف ــي ــدي ..ب ــس دا
مايمنعش إن فيه ناس هناك
لــســه مــصــدقــيــن وعايشين
الـــدور وبيعرضوا مواهبهم
بــس تــدخــل غــرفــتــهــم تجدها
تقريبا فاضية ورغم إن الشركات
ً
دى بتطرد الــلــى مابيجيبش هدايا
كتير إال إنها تتغاضى عــن بعض الناس
اللى لسه عايشين الــدور دول من أجل
فــقــط مــنــظــرهــا ال ــع ــام ع ــش ــان يعنى
ماحدش ً
مثل كــده أو كــده يدخل يجد
مكان للدعارة فقط.

خبير فرنسى :التنصير والطعن
فى الرسول من أهداف هذه المواقع
كــشــف الــدكــتــور جــيــرالــد نــيــرو -
األستاذ فى كلية علم النفس بجامعة
بروفانس الفرنسية ،وصاحب كتاب
«مخاطر اإلنــتــرنــت»  -عــن مخاطر
غ ـ ــرف ال ــب ــث ال ــم ــب ــاش ــر فـ ــى تــلــك
الــمــواقــع ،ومــا تقدمه مــن معلومات
ـضــا لقتل
بيسر وببساطة ،فإنها أيـ ً
وقت الشباب العربى والمسلم ،الذى
يجلس ســاعـ ٍ
ـات طويلةً بدخوله تلك
ُّ
يستغل فيه
المواقع ،فى الوقت الذى
القائمون على تلك المواقع أفكارهم،
وما يريدون الحصول عليه من َّنيات
خبيثة ،كانت هى السبب الرئيس وراء
إنشاء هذه المواقع وغيرها ،التى تم
أيضا ألجل التنصير،
االستفادة منها ً
فــقــد بـــــدأت مــنــظــمــات الــتــنــصــيــر
بالتفكير فى استغالل هــذه الشبكة
لتنصير الــعــالــم ،فــقــامــت بــإنــشــاء
مــا ُيــسـ َّـمــى «ات ــح ــاد التنصير عبر
سنويا
مؤتمرا
اإلنترنت» ،الذى يعقد
ًّ
ً
ممثلو اإلرساليات
كل عــام ،يحضره ِّ
التنصيرية ،وقــد أثمر هــذا النشاط
التنصيرى من خالل شبكة اإلنترنت

آالف المواقع التنصيرية ،التى يفوق
عــددهــا ع ــدد الــمــواقــع اإلســامــيــة
بعشرات المرات.
فـ ــاإلحـ ــصـ ــاءات ت ــؤك ــد أن عــدد
المواقع التنصيرية يزيد على المواقع
اإلسالمية بنسبة  ،%1200كما أن من
أخطر وسائلهم على شبكة اإلنترنت
اســتــغــا َلــهــم لــغــرف ال ـــ»ب ــال ت ــوك»،
فقد أنــشــأوا غر ًفا يتحادثون فيها،
ويطعنون عالنية فى النبى محمد -
صلى الله عليه وسلم  -وقد اعترف
العديد من الذين تنصروا على أثر
غ ــرف ومــواقــع الــبــال ت ــوك عليهم،
والتى يشرف على عمليات التنصير
ِّ
والمنصرين،
فيها كبار القساوسة
من أمثال زكريا بطرس والذى يملك
قناة الحياة.
ولــقــد أكـــد بــطــرس ذلـــك خــال
م ــح ــاورت ــه فـــى م ــوق ــع «مـــحـــاور»
مرارا الدخول
التنصيرى :أنه حاول
ً
للمملكة العربية السعودية و«المدينة
غير المنورة»  -كما يقول عنها هذا
اللئيم  -ولكن لم يستطع ،ولكن مع

تطور وســائــل التكنولوجيا أتاحت
له ذلك.
ـوجــه
ولــعــل م ــن الـــضـــرورى أن نـ ِ ّ
شبابنا إلى انتقاء المفيد من المواقع
والــمــؤســســات الــمــتــاحــة ف ــى عــالــم
اإلنــتــرنــت ،الــذى أحــدث ثــورة هائلة
وسريعة فى عالم المعلوماتية ،ولكن
بنفس الــوقــت ننتقى مــا يفيدنا من
تلك المواقع ،ونتجاهل منها ما يهدر
الــوقــت ،أو يجعلنا ننج ُّر إلــى مواقع
الــمــحــادثــة ،الــتــى تــج ـ ُّر علينا وعلى
بلداننا الكثير مــن اآله ــات ،إضافة
إلــى أن الــدخــول إلــى تلك المواقع
قد يجر بالفرد إلــى المخاطر التى
ســبــق ذك ــره ــا آنـــ ًفـــا ،م ــن مــخــاطــر
الوقوع بشبكات تجسسية ،أو إعطاء
معلومات هامة ،أو مخاطر التنصير،
وغــيــرهــا ،وال ب ــد م ــن تــافــى تلك
األخــطــاء ،ومحاولة إلغاء االشتراك
فــى غــرف الــمــحــادثــة ،وتنبيه كافة
الــشــبــاب إل ــى مــخــاطــر تــلــك الــغــرف
وأضــرارهــا ،وانعكاسها السيئ على
مجتمعاتنا وبلداننا.

فى دراســة حديثة أجــراهــا الباحث االجتماعى والتربوى
دكتور عباس سبتى عن سلبيات تطبيقات البث المباشر تم
الكشف عن العديد من الوقائع منها:
 -1مشكالت الطالق واالنفصال بين األزواج كما تشير
الدراسات حيث أن غرف الدردشة تجعل كل زوج يتعرف على
الجنس اآلخــر نتيجة للفراغ الروحى والعاطفى ،ولعل بعض
يتخذها وسيلة للتسلية فى بداية األمــر ثم يتطور األمــر إلى
وأخيرا تحدث خيانات زوجية.
عقد لقاءات
ً
 - 2إن بعض الشباب يستغل هــذه التطبيقات للتحايل
وخداع الفتيات بعنوان  2المحب وأخذا الصور وعناوين البريد
اإللكترونى منهن ثم تهديدهن بنشر الصور وفضحهن إذا لم
يحققن رغباته.
 -3العزلة االجتماعية وراء إدمــان الشباب فى استخدام
االنترنت وبالذات تطبيقات المحادثة مما ينعزل الشاب عن
محيطه االجتماعى حتى أنــه قد ال يعرف ســوى األصدقاء
والصديقات الوهميين مــن خــال هــذه التطبيقات ،وهــذه
العزلة لها آثار سيئة على الشباب منها االنشغال عن الدراسة
وال ــرس ــوب أو االنــقــطــاع عــن ال ــدراس ــة أو ضــيــاع مستقبله
الــدراســى ،وضعف الــروابــط االجتماعية بينه وبين أفــراد
أسرته.
 -4تكوين ثقافة جنسية قائمة على اإلباحية وإثارة الشهوات
فهذه المواقع تصور للمراهقين أن الحياة هى إشباع الغريزة
وأنه ليس هناك عفة وحياء لدى البنات.
 -5تخلى عن قيم اإلسالم والعادات األصيلة واعتقاد بقيم
شباب الغرب والــشــرق وهــى القيم التى ال تقيم وز ًنــا للدين
واألخ ــاق والثوابت الوطنية بل واعتناق أفكار ملحدة كما
بالنسبة لعبدة الشيطان الذين تم التعرف عليهم فى المدارس.
 -6إضاعة وقــت الشباب فى أمــور ال تغنى وال تسمن من
شرعا أمور يتشاغل بها الشباب
جوع ،أمور قد تكون محرمة
ً
عن دراساتهم المدرسية والجامعية وأيضا يقل إنتاجهم فى
العمل ،ويفتح المجال لعديمى الضمير استغالل الفتيات
لتحقيق مآربه الدنيئة.
 -7كثير مــن الــعــاقــات المحرمة بين الفتاة والــشــاب..
أصبحت تحاك فى غرف هذه التطبيقات..وذلك أمر اليختلف
عليه أثنان ..فتجد كلمات األعجاب (المذموم) تتبادل بين
الــفــتــاة وال ــش ــاب ..وكــمــا قــال الــشــاعــر الــعــربــى األول نظرة
فابتسامة فكالم فموعد فللقاء....
 - 8التشجيع على الكذب وتغيير السلوكيات.

باألرقام :قائمة أسعار االشتراكات الجديدة فى األندية المصرية

بعض األندية
تشترط عمل
مقابلة شخصية
للعضو املتقدم
وزوجته وأوالده

البساط
األخضر

خالد عبدالرحمن
كم يبلغ سعر اشتراكات العضويات الجديدة
فــى األنــديــة الكبرى؟ وهــل األرق ــام التى تنشر
فــى هــذا الــشــأن حقيقية أم أنــهــا فــبــركــات أو
اجتهادات صحفية؟ وهل هناك أندية كبرى تضع
اشتراطات محددة لقبول العضويات الجديدة؟
وهل هناك رقابة من جانب األجهزة الرسمية
والمعنية بــالــدولــة على الميزانيات الضخمة
لتلك األندية باعتبار أن أموالها تعد من المال
العام؟ وماذا عما يتردد حول موافقة الجمعيات
العمومية لبعض األندية على بنود تم إقرارها
مؤخراً تمنع وجود أى نوع من أنواع الرقابة على
هذه الميزانيات الخاصة التى تتجاوز فى معظم
األحيان مئات الماليين من الجنيهات.
فى هذا السياق كشفت دراســات متخصصة
أن النوادى الرياضية بــدأت فى التسابق لرفع
أســعــار عضويتها على فــتــرات متقاربة ،وفى
السنوات الثالث األخــيــرة تحديدا رفعت تلك
األندية رســوم اشتراكاتها بنسب تراوحت بين
 %50و ،%100تماشيا مع موجة زيــادة األسعار،
وتحقيق هدف زيــادة دخــول تلك األندية ،ولكن
تحت مظلة ضمان النقاء الطبقى ،فيتم قبول
نسبة محدودة من العضويات ،مع عمل مقابلة
شخصية للعضو الــمــتــقــدم وزوجــتــه وأوالده؛
لــضــمــان انسجامهم مــع الــعــالــم الــخــاص بين
ج ــدران الــنــادى ،وأصــبــح مــتــداوالً أن يكون رد
فعل أعضاء هذه النوادى بشأن زيادة اشتراكات
أنديتهم على (مــواقــع) الــتــواصــل االجتماعى
ليست متعلقة بــجــدوى دفــع كــل هــذه المبالغ
المرتفعة ،وإنما التشديد على تفعيل المقابالت
الشخصية قبل منح الــعــضــويــات بشكل أكثر
دقــة ،مع تقديم سجل قانونى يمثل دليل حسن
سير وسلوك المتقدم للعضوية قبيل الموافقة،
وتتجذر هــذه الطبقية أكثر مع استمرار سوء
تــوزيــع الــثــروة فــى مصر ،والــتــفــاوت الكبير فى
الــدخــول ،ولكون هــذه األنــديــة تمثل أمــا باقيا
لطبقات بعينها فى مساحة خاصة بعيدا عن
مشاركة أبناء الطبقات المتنوعة.
وكــشــفــت دراســـــة أع ــده ــا الــبــاحــث اس ــام
جادالله بعنوان :الالئحة الرياضية والمحاكاة
االجتماعية :للسرد وجوه أخرى عن آخر تحديث
ألســعــار اشــتــراكــات الــعــضــويــات الــجــديــدة فى
النوادى الرياضية؛ حيث بلغ سعر االشتراك فى
نادى الجزيرة للعضوية أول مرة يصل إلى 850
ألــف جنيه ،بشرط نجاح المقابلة الشخصية
للمتقدم لطلب العضوية ،ومــن المتوقع زيــادة
سعر االشتراك الفترة القادمة.
وفى النادى األهلى :وافق مجلس إدارة النادى
رفــع سعر اشتراك عضويته العائلية إلــى 350
ألف لــذوى المؤهالت العليا ،و 400ألف جنيه
ل ــذوى الــمــؤهــات المتوسطة مــع بــدايــة العام
القادم.
أما فى نادى الزمالك لأللعاب الرياضية فقد
أقر مجلس اإلدارة برئاسة المستشار مرتضى
مــنــصــور زيــــادة أســعــار اشــتــراكــات العضوية
الــجــديــدة  ،2017وقــد تــم تطبيق الــقــرار من
يوم الجمعة الموافق  1يونيو  2017بعد أن تم
التصديق على هذا القرار فى الجمعية العمومية
األخيرة التى انعقدت فى نهاية مارس الماضى.
وأصبحت أسعار اشتراكات العضوية العاملة
الجديدة فى نادى الزمالك على النحو التالى:
 -1الــعــضــويــة الــعــامــلــة الــجــديــدة للموظف
الحاصل على مؤهل عالى  100ألف جنيه بدالً
من  64ألف جنيه.
 -2العضوية العاملة الــجــديــدة لمن يحمل
مؤهل متوسط  140ألف جنيه بدالً من  70ألف
جنيه.
 -3العضوية العاملة الجديدة للحاصل على
مؤهل عالى ولكن بدون وظيفة  180ألف جنيه
بدالً من  78ألف جنيه.
 -4العضوية العاملة الجديدة للغير حاصل
على مؤهل نهائيا ً أو بــدون وظيفة  220ألف
جنيه بدالً من  90ألف جنيه.

سعر االشتراك فى نادى الجزيرة للعضوية
أول مرة يصل إلى  850ألف جنيه
مجلس إدارة األهلى وافق على رفع سعر اشتراك عضويته العائلية إلى
 350ألف ًا لذوى المؤهالت العليا و 400ألف جنيه لذوى المؤهالت المتوسطة
 100ألف للمؤهل العالى فى نادى الزمالك مقابل
 140للمتوسط و 220لغير الحاصلين على مؤهالت
«الصيد» قرر فى مايو الماضى أن تصبح عضوية فرع
الدقى  300ألف جنيه نقدا و 375ألف جنيه للتقسيط
نادى سبورتينج باإلسكندرية أوقف االشتراكات الجديدة نظ ًرا لوصول عدد األعضاء
للحد األقصى ،بعد أن وصل سعر العضوية عام  2016إلى  350ألف جنيه
اشتراك نادى سموحة باإلسكندرية
يصل إلى  275ألف جنيه
الفرع الرئيسى لنادى هليوبوليس أغلق باب التقدم لالشتراكات
به حاليا بعدما وصلت االشتراكات فيه ما يعادل  25ألف دوالر
فى نادى الزهور وصلت عضوية
الفرع الرئيسى  180ألف جنيه
 100ألف جنيه للمؤهل العالى بنادى الشمس أما
المؤهل المتوسط فيصل إلى  130ألف جنيه

وفــى ن ــادى الصيد تــقــرر فــى مــايــو الماضى
أن تصبح عضوية فــرع الدقى  300ألــف جنيه
نقدا و 375ألف جنيه للتقسيط ،فيما ستصبح
عضوية فرع القطامية  100ألف جنيه نقداً.
وفى نادى سبورتينج باإلسكندرية تم توقيف
نــظــرا لــوصــول عــدد
االش ــت ــراك ــات الــجــديــدة
ً
األعــضــاء للحد األقــصــى ،بعد أن وصــل سعر
العضوية عام  2016إلى  350ألف جنيه ،بينما
يصل اشتراك نــادى سموحة باإلسكندرية إلى
 275ألف جنيه.
أما فى نــادى هليوبوليس الرياضي ،فالفرع
الــرئــيــســى تــم غــلــق ب ــاب الــتــقــدم لــاشــتــراكــات
بــه حاليا ولكن كانت فــى آخــر قــدر محدد لها
بالجنيه المصرى ما يعادل  25ألف دوالر ،لكن
الباب مفتوح فى فرع نادى هليوبوليس الرياضى
فى مدينة الشروق ،وتكلفه العضوية  375ألف
جنيها.
وفــى ن ــادى الــزهــور وصــلــت عضوية الفرع
الرئيسى فرع مدينه نصر  180ألف جنيه .وفى
نادى المعادي 150 :ألف جنيه هذا العام بزيادة
 30ألف جنيه عن العام الماضي .أما فى نادى
الشمس فقد وصــل لعضوية  100ألــف جنيه
للمؤهل العالى ،أمــا المؤهل المتوسط فيصل
إلــى  130ألــف جنيه .بل إن سعر العضوية فى
مــركــز شــبــاب الــجــزيــرة التابع لـــوزارة الشباب
والــريــاضــة بــعــد تــجــديــده وص ــل إل ــى  30ألــف
جنيه ،بشرط إجراء مقابالت شخصية مع كافة
المتقدمين للحصول على عضوية المركز.
وفى نادى وادى دجلة الذى يعد أول ناد خاص
لــكــرة الــقــدم بمصر ،وافــتــتــح ع ــددا كبيرا من
الفروع فى المعادى وفرعين فى مدينة السادس
مــن أكتوبر ،ومساكن شيراتون وفــرع التجمع
األول.
بلغ سعراالشتراك  125ألف جنيه ثابتة لفرد
أو ألس ــرة بــحــد أقــصــى تــكــون مــكــونــة مــن زوج
وزوجة و 3أبناء أعمارهم ال تزيد على  21عاما.
أم ــا نـــادى الــمــقــاولــون الــعــرب فتصل قيمة
االشتراك إلى  61ألفا و 750جنيها.
على الجانب اآلخر ،نجد أنه فى أوروبــا على
كليا ،فــا توجد
سبيل المثال يختلف الــوضــع ً
أندية اجتماعية بالمفهوم الموجود فى مصر،
ولكنها تــكــون متخصصة فــى الــريــاضــة فقط،
وتضم العديد من الرياضات المختلفة.
فــفــى ألــمــانــيــا تــعــد مــمــارســة الــريــاضــة حقا
دستوريا لجميع المقيمين على األرض األلمانية؛
ومن ث ّم تلتزم الحكومة بتوفير أماكن لممارسة
شتى أنــواع الرياضات ،لــذا فالنوادى منتشرة
فى كل مدينة ووالي ــة ،وتضاهى نــوادى المدن
الصغيرة النوادى الكبرى ،فنادى مدينة هانوفر
يضم كرة القدم والتنس وكرة المضرب والبولينج
وغيرها مــن األلــعــاب ،وتبلغ رســوم االشــتــراك
لألسرة  60يــورو ،بينما الفرد من  40إلــى 60
يورو فقط.
وتبلغ رس ــوم االشــتــراك فــى عضوية أشهر
األنــديــة األلمانية مبالغ زهــيــدة ،فــنــادى بايرن
ميونخ تتراوح رسوم العضوية السنوية فيه بين
 30إلى  60يورو فقط ،وكل ٍ
ناد به شركة تعمل
على اكتشاف المواهب ،فحينما يتم اكتشاف
موهبة مــا ،تقوم الشركات بالحديث مع والد
الطفل أو الطفلة من أجل تبنيه ورعايته؛ لينتقل
ـاويــا إلــى محترف دون دفــع رســوم
مــن كونه هـ ً
رعاية .وهناك نــوادى مخصصة أللعاب معينة
مثل الصيد أو التجديف ،ورس ــوم االشــتــراك
ـضــا ،فنادى هامبورج تبلغ رسوم
بها زهيدة أيـ ً
االشتراك فى لعبة السباحة فيه ما بين  10إلى
 60يورو فقط.
وفــى بريطانيا تنتشر المساحات الخضراء
ف ــى ك ــل مــكــان تــقــريـ ًـبــا ،ويــســتــطــيــع األفــــراد
ممارسة الرياضة فيها بشكل مجاني ،بينما ال
تتجاوز رســوم االشتراك فى األندية الرياضية
المتخصصة مثل ليفربول أو أرســنــال فى كرة
القدم ،أو نــادى ويمبلدون للتنس؛ بضعة مئات
من الجنيهات اإلسترلينية ،حيث تتراوح رسوم
عضوية نادى ويمبلدون بين  100إلى  450جنيها
سنويا.
إسترلينيا
ً

 125ألف جنيه سعر االشتراك
فى وادى دجلة مقابل  61ألف ًا
فى المقاولون العرب

سعر العضوية فى مركز شباب الجزيرة
التابع لوزارة الشباب والرياضة بعد
تجديده وصل إلى  30ألف جنيه

نادى المعادى وصلت قيمة االشتراك
إلى  150ألف جنيه هذا العام بزيادة
 30ألف جنيه عن العام الماضى
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اعتذار أبوزيد يضع
يونس وإكرامى فى
الصورة ..والمجرى
المرشح التوافقى

نجوم الكرة
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

القماش يكشر عن
أنيابه لالعبى الرجاء
كتب – ضياء خضر
ســريــعــا أظــهــر ال ــم ــدرب خــالــد
الــقــمــاش العين الــحــمــراء لالعبى
فــريــق الــرجــاء الــمــطــروحــى ،وذلــك
فى أعقاب الخسارة القاسية التى
تلقاها الفريق فى الجولة األولــى
لمسابقة ال ــدورى أمــام المقاولون
العرب بثالثية نظيفة.
ووجـــه الــقــمــاش رســالــة تحذير
لالعبى فريقه بــضــرورة استعادة
توازنهم ،وتفادى التورط مسلسل
اإلهــدار المبكر للنقاط ،خصوصا
أن الفريق يطمح للبقاء فى دورى
الكبار وليس مجرد المشاركة ثم
الهبوط فــى نهاية الموسم مثلما
حدث قبل موسمين ،عندما صعد
الفريق لــدورى األضــواء لكنه هبط
سريعا ً بنهاية الموسم.
وكشف القماش لالعبى الفريق
الــمــطــروحــى أن ــه اتــفــق مــع إدارة
ال ــن ــادى عــلــى ع ــدم تطبيق الئحة
الــخــصــومــات عليهم بــعــد خــســارة
المباراة االفتتاحية أمام المقاولون،
وذل ــك لــعــدم إحــبــاطــهــم فــى بــدايــة
الـــمـــوســـم ،وس ــع ــي ــا لــتــحــفــيــزهــم
للتعويض فى مباراة الجولة الثانية
والتى سيلتقى خاللها الــرجــاء مع
األســيــوطــى ســبــورت ي ــوم الجمعة
المقبل.
وأك ــد الــقــمــاش لالعبى الــرجــاء
عــلــى ض ـ ــرورة تــحــقــيــق ال ــف ــوز فى
مــبــاراة األســيــوطــى ،مــشــدداً على
أن نــقــاط تــلــك الــمــبــاراة تــعــد فى
متناولهم سيما وأن المنافس فى
تلك الــمــبــاراة مــن نفس مستواهم
كونه صــاعــدا حديثا ً إلــى الــدورى
الممتاز مثلما هو الحال بالنسبة
لفريق الرجاء.

ومع تيقن طاهر من أن دخــول الخطيب
ومرتجى االنتخابات أصبح أمــراً فى حكم
المؤكد ،شــرع رئيس القلعة الحمراء فى
اللجوء إلى خطة أخــرى لمواجهة بيبو من
خالل صناديق االقتراع ،فى معركة يتوقع
أن تــكــون األشـ ــرس فــى تــاريــخ انتخابات
النادى.
بطل مطلوب
وفــى ظل الثقل الــذى يتمتع به الخطيب
بفضل تاريخه الكروى كالعب ،وانجازاته
كمسئول إدارة ممثلة فى النجاحات التى
تحققت خــال تــواجــده فــى منصب نائب
الــرئــيــس ســابــق ـاً ،يــجــد طــاهــر نفسه فى
مواجهة غير متكافئة مع بيبو ،الذى تشير
التكهنات ،بوجود أفضلية كبيرة لديه لحسم
السباق االنتخابى لصالحه.
بـــدوره استقر طــاهــر على الــلــجــوء إلى
سالح نجوم الكرة لمواجهة طغيان شعبية
الخطيب ،حيث بــدأ طاهر ومــعــاونــوه فى
التحضير للمعركة االنــتــخــابــيــة فــى فتح
خطوط اتصال مع أكثر من شخصية كروية
ســابــقــة مــن أبــنــاء األهــلــي ،وتــحــديــداً من
األســمــاء الالمعة ،لمحاولة اقناع أحدهم
بخوض السباق االنتخابى القادم على مقعد
نائب الرئيس فى قائمة محمود طاهر.

جاء قرار اللجنة األوليمبية بفرض الئحتها االسترشادية على النادى األهلى
ليضاعف من حدة السخونة المسيطرة على القلعة الحمراء بسبب معركة
انتخابات مجلس إدارة النادى.
حيث أحبط إقرار الالئحة االسترشادية المخطط الذى كان يسعى له رئيس
النادى محمود طاهر بوضع مادة فى الئحة النادى يتم بموجبها إقصاء محمود
الخطيب نائب رئيس النادى السابق ،وخالد مرتجى عضو المجلس السابق من
الصراع ا النتخابى ،لتخلوا الساحة أمام طاهر بما يضمن فوزه فى االنتخابات.

آخر طوق نجاة لطاهر فى انتخابات األهلى
أبوزيد

يونس

طاهر

كتب – ضياء خضر
رغم أن استعمال تقنية الفيديو فى احتساب
الــحــاالت التحكيمية يهدف فــى المقام األول
لتقليل حاالت الجدل التى تشهدها مالعب كرة
القدم بسبب بعض الــقــرارات التحكيمية ،إال
أنه ومع بداية االعتماد على تلك التقنية بشكل
تجريبى فى بعض مباريات النسخة الماضية من
بطولة كأس مصر أثار الكثير من الجدل حولها
وتباينت اآلراء بشأنها بين مؤيد ومعارض.
لكن ذلــك لــم يثنى االتــحــاد الــمــصــرى لكرة
القدم عن محاولة االستمرار فى االعتماد على
تقنية الفيديو ،خــال الموسم الــجــديــد ،لكن
تلك المحاوالت اصطدمت برفض مفاجئ من
االتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا».
وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن رفض
الفيفا لتطبيق تقنية الفيديو فى الــدورى هذا
الموسم ،جاء بسبب اآللية السيئة التى طٌبقت
بها تقنية الفيديو فى الموسم الماضى ،والتى
شهدت تــواجــد حجم الفيديو داخــل الملعب،
خالفا ً للنظام المعمول به فى البطوالت الدولية،
والــتــى يــكــون فيها حكم الفيديو داخ ــل غرفة
مجهزة بأكثر من شاشة وأجهزة إعادة للقطات.
ويــرفــض الفيفا فكرة تــواجــد حكم الفيديو
داخــل الملعب منعا للتأثير عليه من الالعبين
أو األجــهــزة الفنية لفريقين المتنافسين فى
المباراة ،فضالً عن تفادى دخول أى شخص فى
احتكاك معه بناء على أى قرار يتخذه.
وك ــان الفيفا قــد بــدأ تدريجيا فــى األع ــوام
الــمــاضــيــة بــاســتــخــدام تــقــنــيــات مــســاعــدة فى

كتب – محمد الصايغ

حكم الفيديو

مــبــاريــات كــرة الــقــدم ،ومــن الــمــقــرر ان تنضم
تقنية الفيديو لمساعدة الحكام ،إلى تكنولوجيا
خط المرمى التى استخدمها االتحاد الدولى
فى كــأس العالم  ،2014ونظيره األوروب ــى عام
 2016فى مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى
األوروبى «يوروبا ليج».
ويــلــجــأ الــحــكــام إل ــى تقنية الــفــيــديــو خــال
المباراة لمساعدتهم فى اتخاذ بعض القرارات
المهمة مثل ركالت الجزاء والبطاقات الحمراء

المباشرة والخطأ فى تحديد هوية
الالعبين.
وك ـ ــان مــجــلــس االتـــحـــاد ال ــدول ــى
«اي ــف ــاب» ســمــح فــى مـــارس الماضى
بإجراء اختبارات االستعانة بالفيديو فى
التحكيم خالل المباريات لفترة تمتد لعامين،
فى خطوة أولــى نحو تغيير تاريخى فى اللعبة
الشعبية األولى عالميا والتى عانت وتعانى من
أخطاء تحكيمية متفاوتة التأثير.

كوبر

نصف دستة عواجيز تتصدر الموسم الجديد للدورى
كتب – محمد الصاوى
انطلق الموسم الجديد من الــدورى المصرى  2018-2017يوم
الجمعة الماضية ،حيث يتنافس  18ناديا على لقب المسابقة.
وعــلــى شاكلة الــحــارس الــتــاريــخــى للكرة الــمــصــرى عصام
الحضرى الذى أثبت أن التألق ال يرتبط بسن معين ،يأتى العديد
من الالعبين أصحاب المعدالت السنية المتقدمة فى قوائم
األندية بالموسم الجديد.
تسلم محمد عبد المنصف الــرايــة من الحضرى فى الموسم
الحالي ،حيث أصبح حــارس وادى دجلة الحالى والزمالك وإنبى
السابق هو أكبر الالعبين فى المسابقة بعد أن وصل إلى عامه
الـــــ ..40وألن حــراســة الــمــرمــى هــى أكــثــر مــركــز يسمح لالعبين
بالتواجد فى المستطيل األخضر مهما تقدم العمر ،فــإن أمير
عبدالحميد حارس الداخلية الحالى واألهلى األسبق هو ثانى أكبر
العبى الدورى بعد أن وصل إلى عامه الـ .38

أسامة محمد ،الظهير األيسر الحالى لإلنتاج الحربى
عاما،
والسابق لبتروجت ،هو ثالث أكبر العبى الدورى بـً 38
وقد كان أسامة محمد أحد المرشحين بقوة لالنتقال إلى
األهلى بعد وفاة محمد عبدالوهاب فى .2006
هــانــى سعيد ،العــب مصر المقاصة الــحــالــى واألهــلــى
والزمالك واإلسماعيلى األسبق ،هو رابع أكبر العبى الدورى
ً
سجل ممي ًزا مع
عاما ،ويملك الالعب
المصرى ً
سنا بـــً 37
المنتخب بالتتويج بأمم إفريقيا مرتين فى  2008و.2010
عاما والعب المصرى الحالى
أحمد عيد صاحب الـً 37
والــزمــالــك وح ــرس الــحــدود وطــائــع الجيش هــو خامس
أكبر العبى الــدوري ،وأحد أفراد الجيل الذهبى للمنتخب
الوطنى فى  2008و.2010
عمرو حسن ،قائد بتروجت ،هو سادس أكبر العبى الدورى
عاما ،ويأتى خلفه مجموعة أخرى من الالعبين أصحاب
بـً 36
عاما مثل صــاح أمين ومحمد صبحى وحماد طلبة
الـــً 35
ورمزى صالح.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
سيسيه أوتاكا ميت
شقيق جمعة
عقبة الجديد
مستشاره الشخصى

األربعاء 2017/9/13

كوبر يغلق
«حقل التجارب» قبل
مواجهة الكونغو

أسرار رفض الفيفا تواجد حكم الفيديو فى الدورى

عبداملنصف

العـدد 216

اعتذار وبدائل
وكــان مــارادونــا النيل طاهر أبوزيد هو أول
األســمــاء التى اختارها طاهر لهذا الغرض،
إال أن أبــوزيــد فاجأ رئيس القلعة الحمراء،
باعتذاره عن قبول تلك الفكرة ،مرجعا ً ذلك
الرفض إلى رغبته فى التفرغ للعمل السياسى
من خــال موقعه كنائب فى مجلس النواب،
مفضالً االبتعاد عن دائــرة الــصــراع الشرس
الذى يشهده النادى فى الفترة الحالية.
وأمــام رفــض أبــوزيــد رشــح بعض المقربين
من طاهر أسماء أخرى للتفاوض معها لمعاونة
طاهر فى المعركة االنتخابية ،وجاء فى مقدمة
هــؤالء مصطفى يونس العب األهلى السابق،
وإك ــرام ــى الــشــحــات حـ ــارس مــرمــى الــفــريــق
األحمر سابقا ً والملقب بـ»وحش إفريقيا».
لكن طاهر قابل ترشيح يونس وإكــرامــى
بشيء من التخوف ،حيث يرى أن الثنائى ال
يتمتعان بشعبية كافية داخل أوساط الجمعية
العمومية للنادي ،مثلما هو الحال مع طاهر
أبوزيد.
شخصية توافقية
فــى الــوقــت ذاتـــه ظــهــرت بــعــض األصـــوات
المحيطة بــطــاهــر مــقــتــرحــة ع ــرض منصب

يــحــرص عــبــدالــلــه جــمــعــة الع ــب الــزمــالــك
الجديد الوافد من نادى انبى ،على االستماع
باستمرار لنصائح شقيقه األكبر صالح جمعة
العب النادى األهلى.
وكــان الزمالك نجح فى ضم جمعة من نادى
إنبى بعد نهاية إعارته مع المصرى البورسعيدى.
ويتلقى جمعة الصغير نــصــائــح دائــمــة من
شقيقه األكــبــر ،ال ــذى يعلمه كيف يتعامل مع
جماهير عريضة بحجم جماهير الــزمــالــك،
وكــيــفــيــة تــأقــلــم وضــعــه م ــع ال ــن ــادى األبــيــض،
واالســتــمــاع لتعليمات مــدربــه حتى يستعين به
دائماً فى التشكيل األساسى للفارس األبيض.

النائب فــى قائمة طــاهــر على العــب القلعة
الــحــمــراء الــســابــق مصطفى عــبــده والملقب
بـ»المجري» ،وهو االختيار الذى يعتبره طاهر
أفضل بكثير من يونس وإكرامي ،خصوصا ً أن
المجرى لم يسبق له الدخول فى أزمات مع أى
طرف فى إداراتى النادى السابقة أو الحالية،
فضالً عن أنه يتميز بالهدوء واالتزان.
تسليم سلطة الكرة
وإلى أن يستقر طاهر على هوية نجم الكرة
الــذى سيخوض معه االنتخابات على مقعد
نــائــب الــرئــيــس ،أصــبــح مــن شــبــه الــمــؤكــد أن
يعلن طاهر خالل مرحلة الحمالت االنتخابية
أن نجم الــكــرة الــذى سيترشح ضمن قائمته
كنائب ،سيكون هو المشرف على قطاع الكرة
فــى الــنــادى بشكل عــام ،على أن يرفع رئيس
الــنــادى يديه عــن هــذا الملف ،وهــو الخطوة
الــتــى تــهــدف بــاإلعــان عنها مــغــازلــة أعضاء
الجمعية العمومية فى المقام األول ،ومحاولة
كسب ود قطاع من جماهير الــنــادى المؤثرة
على السوشيال ميديا ،والتى كثيراً ما انتقدت
ســيــطــرة طــاهــر عــلــى مــا يــخــص أمـــور الــكــرة
بالفريق األول للنادى ،دون أن يكون صاحب
دراية كافية فى الشأن الكروى.

أطلق العبو الفريق األول لكرة القدم بنادى
الزمالك على زميلهم اإليــفــوارى رزاق سيسيه
مهاجم الفريق األبيض ،لقب «أوتاكا» خالل األيام
الماضية ،وجــاء لقب «أوتــاكــا» الــذى أطلق على
الالعب اإليــفــواري ،كتشبيه بالنجم النيجيرى
«أوتاكا» العب اإلسماعيلى السابق ،الذين أكدوا
أنه سيكون امتدادا لنجم الدراويش ،لما يتمتع به
الالعب صغير السن من إمكانيات فنية وبدنية.
وكان الزمالك نجح فى التعاقد مع الالعب ذي
التسعة عشر عاماً ،قبل بداية الموسم ،قادماً من
نادى أسوان بعد انتهاء اعارته ،من أحد األندية
اإليفوارية.

رفض األرجنتينى هيكتور كوبر ،المدير
الفنى للمنتخب الوطني ،فكرة االستعانة
بالعبين جــدد خــال الــفــتــرة المقبلة،
وت ــح ــدي ـ ًـدا قــبــل مــواجــهــة الــكــونــغــو
المقبلة المقرر لها يوم  8من شهر
أكتوبر المقبل ،فــى إطــار لقاءات
الجولة الخامسة مــن التصفيات
المؤهلة إلى مونديال روسيا .2018
وكـ ــان الــمــنــتــخــب الــمــصــرى قد
نــجــح فــى تحقيق الــفــوز مــؤخـ ًـرا،
على نظيره األوغــنــدى بهدف دون
رد ،بــالــمــبــاراة الــتــى جمعتهما على
استاد برج العرب باإلسكندرية ،ضمن
أيضا.
منافسات التصفيات المؤهلة إلى المونديال ً
ويعتلى أحــفــاد الــفــراعــنــة صـــدارة المجموعة
الخامسة برصيد  9نقاط ،متفو ًقا على أوغندا التى
تأتى فى المركز الثانى برصيد  7نقاط ،ثم غانا 5
نقاط ،وأخير الكونغو برصيد نقطة واحدة.
وحــاول أسامة نبيه ،المدرب المساعد للمنتخب
الــمــصــرى ،الحديث مــع الــخــواجــة األرجنتينى فى
اجــتــمــاع عقد بينهما خــال الــســاعــات الماضية،
بشأن تجربة بعض الالعبين الجدد فى لقاء الكونغو
خصوصا فى مركز الهجوم.
المقبل،
ً
اعترض كوبر على فكرة تجربة أى العب جديد فى
مباراة مهمة مثل الكونغو ،حيث أرجأ ذلك إلى ختام
تصفيات المونديال أمام غانا ،السيما بعد أن يكون
المنتخب حسم التأهل إلى كأس العالم بشكل كبير.
وأصبحت حظوظ المنتخب المصرى فى حجز
مقعده بكأس العالم للمرة األولــى منذ عام ،1990
كبيرة للغاية ،بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة.
ويــحــتــاج المنتخب الــوطــنــى لــلــفــوز بالمباراتين
المقبلتين ،حيث يلتقى على أرضــه مــع الكونغو ثم
يختتم مــشــواره بعيدا عــن ملعبه أم ــام غــانــا ،ليرفع
رصيده وقتها إلــى  15نقطة يغرد بها فى الــصــدارة،
بدون النظر لنتائج المنتخبات المنافسة.
ويمكن ألحفاد الفراعنة التأهل مباشرة للمونديال
بشكل رسمى خالل الجولة المقبلة ،عن طريق فوزه على
الكونغو وعدم فوز أوغندا على غانا سواء بخسارة األول
أو التعادل.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
هدايا فرعونية من
كاسونوجو لعائلته
توجه الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم
الفريق األول لكرة الــقــدم بــنــادى الزمالك
إلــى منطقة الحسين خــال األي ــام القليلة
الماضية ،لشراء بعض الهدايا لعائلته.
وحرص مهاجم القلعة البيضاء على شراء
هدايا بها الطابع الفرعونى ،بناء على طلب
عائلته التى ترغب فى الحصول على هدايا
رمزية من مصر.
وي ــن ــت ــظ ــر ك ــاس ــون ــج ــو أق ـ ـ ــرب فــرصــة
يحصل فيها على إجــازة للسفر إلــى بالده
واصطحاب الهدايا معه ومنحها لعائلته.

كواليس إنقاذ احتاد
الكرة لشيكاباال فى
الوقت القاتل

مجدى يقترب من دخول مفرمة
الزمالك ..وتحركات لتأمين كهربا
كتبت -سارة عبد الباقى
أنقذ مسئولو لجنة شئون الالعبين
بــاتــحــاد الــكــرة مــحــمــود عــبــدالــرازق
شيكاباال العــب الزمالك المعار إلى
الرائد السعودى من فشل اإلعارة بعد
السفر إلى السعودية.
يــأتــى ذل ــك بــعــدمــا تــأخــر الــجــهــاز
اإلدارى للزمالك فى إرســال البطاقة
الــدولــيــة لــلــنــادى الــســعــودى ول ــم يقم
مسئولو النادى األبيض بوضع عقود
اإلعارة مما تسبب فى أزمة لالعب مع
ناديه الجديد.
وتدخل وكيل أعمال الالعب سمير
عبدالتواب من أجل حل األزمة وتوجه
التحاد الكرة بعقود اإلعارة وتم إرسال
البطاقة الدولية وتواجد الالعب فى
قائمة فريقه فى كأس ولى العهد أمام
الفيصلى وقاد فريقه للفوز فى اللقاء
والتأهل لدور الثمانية للبطولة.
وينتظر مسئولو الــنــادى األبــيــض
 50ألــف دوالر مــن الــرائــد السعودى
خــال األي ــام القليلة المقبلة ،قيمة

مجدى

المبلغ المتبقى مــن إع ــارة شيكاباال
للقلعة البيضاء فى الفترة الماضية،
وك ــان الــزمــالــك حصل على  50ألف
دوالر أولى أثناء توقيع العقود ،خاصة
أن الــنــادى األبــيــض وافــق على إعــارة
الالعب مقابل  100ألف دوالر.
وعــلــى صعيد آخــر شــهــدت اآلونــة
األخ ــي ــرة انــقــاب مــرتــضــى منصور
رئــيــس الــزمــالــك على محمد مجدى
مــدافــع الــفــريــق األبــيــض بــالــرغــم من
دعم رئيس النادى لالعب فى الفترة
الماضية.

جــاء تغيير موقف مرتضى منصور
مــن الــاعــب بسبب مــا نقله أف ــراد
الــجــهــاز الــفــنــى لـــــإدارة ف ــى جلسة
خــاصــة بـــأن مــجــدى مــصــاب ط ــوال
الوقت ويغيب كثيرا وال يستفيد الفريق
بإمكانياته الفنية.
وكشف منصور خالل الجلسة على
أن ــه غــاضــب مــن الــاعــب الـــذى كــان
يدعمه باستمرار ومع ذلك يبقى بعيدا
عــن المشاركة وهــدد بــأن يكون هذا
الموسم األخير له مع الزمالك اذا لم
يتحسن مستواه.

وفـــى ســيــاق مختلف أنهى
ن ـ ــادى ال ــزم ــال ــك إجـ ـ ــراءات
تــســجــيــل الــعــقــد الــجــديــد
لمحمود كــهــربــا ال ــذى تم
التوقيع عليه قبل السفر
إلى السعودية وتجديد
إعـــــــــــــارة ال ـ ــاع ـ ــب
ل ــن ــادى ات ــح ــاد جــدة
السعودى.
وكــــان الــجــهــاز
اإلدارى السابق
للزمالك بقيادة
حمادة أنور حصل
على توقيع الالعب
على العقد الجديد الذى شهد تمديد
تعاقده مع النادى األبيض بعد اإلعارة
لــيــكــون الــعــقــد لــمــدة خــمــس ســنــوات
قادمة بداية من الموسم الجارى.
وس ــج ــل مــجــلــس إدارة نـــادى
الــزمــالــك عقد الــاعــب الجديد
فــى اتــحــاد الــكــرة فــى آخ ــر يــوم
فى فترة القيد من أجــل حفظ
كهربا
حقوق الــنــادى فى التعاقد مع
الالعب.

نبيه فى حواره لـ«

البساط
األخضر

شيكاباال

»:

كوبر رجل المرحلة ..ولن نلتفت لالنتقادات من أجل المونديال
حوار – محمد الصايغ
ضغوطات كبيرة تسيطر على الجهاز الفنى
للمنتخب المصري ،فى األيام القليلة الماضية،
بسبب حلم التأهل للمونديال ،الذى أصبح يشغل
بال المصريين.
خسارة من أوغندا والمطالبة برحيل الجهاز
الفنى بقيادة األرجنتينى هيكتور كوبر وانتقادات
كبيرة ،جميعها ضغوطات كــادت أن تؤثر على
مشوار الفراعنة نحو الصعود للمونديال.
الــتــقــى «صـــوت الــمــايــيــن» مــع أســامــة نبيه،
المدرب المساعد للمنتخب المصري ،ليحاوره
فى العديد من النقاط الخاصة بالفترة الماضية،
وكذلك المرحلة المقبلة نحو استكمال مشوار
التأهل ..وإلى نص الحوار:
¿ كيف تــرى فــرص مصر فى الــوصــول إلــى كأس
العالم؟
كبيرا نحو
ا
ط
شو
قطع
مصر
منتخب
أن
أعتقد
ً
ً

مشوار التأهل بالفوز على منتخب أوغندا أمس
مجددا،
الثالثاء ،واستعادة صــدارة المجموعة
ً
أى نحتاج الــفــوز أمــام الكونغو وتعثر أوغــنــدا،
لضمان الوصول إلى المونديال دون االنتظار لما
تسفر عنه نتيجة مباراة غانا فى ختام مباريات
التصفيات.
¿ مــا أس ـبــاب ال ـخ ـســارة أم ــام أوغ ـنــدا فــى مـبــاراة
الذهاب؟
كرة القدم مكسب وخسارة ،إضافة إلى أن
هناك بعض الــعــوامــل التى ساعدت
على عدم الظهور بالشكل األمثل
فى لقاء الــذهــاب ،والتى يتمثل
أهــمــهــا ف ــى أرض ــي ــة الملعب
عائقا أمــام فوز
التى كانت
ً
المنتخب ،ولــكــنــى ال أبــرر
الهزيمة.
¿ م ــاذا ح ــدث بـعــد لقاء
الذهاب؟
اجتمعنا مع الالعبين

نبيه

وطالبنا منهم نسيان المباراة والتركيز فيما هو
قادم ،من أجل تجاوز عقبة أوغندا فى مباراة
اإلياب ،وهو ما حدث بالفعل.
¿ م ــاذا عــن االن ـت ـقــادات الـتــى وجـهــت للجهاز
الفنى للمنتخب؟
الــجــهــاز الــفــنــى يــركــز داخــــل المستطيل
األخ ــض ــر وفــــى ال ــم ــب ــاري ــات الــمــقــبــلــة ،من
أج ــل الــتــأهــل إل ــى الــمــونــديــال وتحقيق حلم
المصريين.
¿ لـ ـك ــن الـ ـبـ ـع ــض ط ــال ــب ب ــإق ــال ــة
الجهاز الفنى؟
كما قلت لك من قبل ،نحن
نــركــز مــع المنتخب وهناك
تنسيق ما بين الجهاز الفنى
واتــحــاد كــرة القدم فى كل
صــغــيــرة وكــبــيــرة تتعلق
بالمعسكرات والــوديــات
وغ ــي ــره ــا مـ ــن األمـــــور
األخرى.

¿ ما حقيقة أزمة كوبر مع محمد عبد الشافى؟
نهائيا ،وكل ما
ال يوجد أزمــة بين الطرفين
ً
يتردد فى هذا الشأن ال أساس له من الصحة
على اإلطــاق ،عبد الشافى شارك فى مباراة
أساسيا فى الذهاب واإلياب ،وعليه ال
أوغندا
ً
يوجد ما يستدعى إثارة الخالفات بين الجهاز
الفنى والالعبين.
¿ ه ــل أُجـ ـب ــر ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــى ع ـل ــى م ـشــاركــة
الحضرى فى حراسة المرمى؟
مطلقا ،ومشاركة أى العب
لم يحدث ذلك
ً
تعود إلى رؤية الجهاز الفنى بالكامل ،الحضرى
ش ــارك فــى الــمــبــاراة وهــو سليم بنسبة 100
بالمائة ،وال يستطيع الجهاز الفنى المجازفة
بأى العب ومشاركته وهو مصاب.
¿ ماذا عن االستعداد للكونغو؟
هناك اجتماع للجهاز الفنى خالل الساعات
المقبلة مــن أج ــل التجهيز لــلــقــاء الكونغو،
خصوصا أنــه يمثل نقطة فارقة نجو مشوار
ً
الصعود للمونديال.

ثنائى الجبالية يتدخل إلعادة مطاريد الفراعنة عقم هدافى بتروجت صداع يطارد محمد يوسف
كتب – محمد الصاوى

حازم

فتح ح ــازم إم ــام وســيــف زاه ــر ،عــضــوا مجلس
إدارة اتــحــاد كـــرة ال ــق ــدم ،خطوط
اتصال مع األرجنتينى هيكتور كوبر،
مــن أجــل ع ــودة بــاســم مــرســى العب
الزمالك ،وحسام غالى المحترف فى
صفوف النصر السعودى ،إلى معسكر
المنتخب خالل الفترة المقبلة.
وتمسك كوبر باستبعاد الالعب من
معسكر المنتخب المقبل استعدادا
لــمــواجــهــة الــكــونــغــو ي ــوم  8مــن شهر
سيف
أكتوبر المقبل ،على خلفية اعتراضه
على تغييره فى مباراة الفراعنة أما
غــانــا فــى الجولة الثانية مــن تصفيات مونديال
روســيــا  2018الــتــى انــتــهــت بــفــوز منتخب مصر

أخبار النجوم
غالى يحارب ملل
الرياض فى جدة

يحرص حسام غالى المحترف فى صفوف
نادى النصر السعودى ،على التوجه من مدينة
الــريــاض -حيث مقر ناديه -إلــى مدينة جدة
بشكل أسبوعى ،سعيا ً للترفيه عن نفسه خالل
فترات اإلجــازة التى يحصل عليها الفريق من
التدريبات.
وكان غالى قد اشتكى لبعض المقربين منه
من عدم وجــود أى أماكن جذابة يمكن التنزه
فيها فى الرياض ،وهو ما دفع البعض لنصح
الالعب بالسفر إلى مدينة جدة والتى تتميز
بكثرة المنشآت الترفيهية فيها.

بهدفين دون رد.
يأتى ذلك ،فى الوقت الذى يرى فيه أسامة نبيه،
الــمــدرب المساعد ،أن عــودة الــاعــب ضــروريــة،
خاصة أنه يعد المهاجم الجاهز فى الوقت الحالي،
السيما فى ظل إصابة مروان محسن
الع ــب األه ــل ــى ،وعـــدم عـــودة عمرو
جـ ــمـ ــال ،ال ــم ــح ــت ــرف فـ ــى صــفــوف
بيدفيست الجنوب أفريقى ،لمستواه.
كثيرا بالنسبة
ولــم يختلف الحال
ً
لرأى كوبر فى حسام غالى ،حيث يعد
األخير دائم االعتراض على قراراته
الفنية ،إضافة إلى أنه ينتقده بشدة
من حين آلخر.
ويــحــاول ثــنــائــى الــجــبــايــة ،إقــنــاع
كــوبــر ،ب ــأن مــرســى وغــالــى سيكون
مهما مع المنتخب فى الفترة المقبلة،
لهما ً
دورا ً
خصوصا فى ظل تطوير مستواهم بشكل كبير.
ً

أخبار النجوم
أخبار النجوم
عاشور يواجه غضب
األسرة برحلة ساحلية
وعد حسام عاشور العب خط وسط النادى
األهلى زوجته وأوالده باصطحابهم فى رحلة
استجمام بإحدى املدن الساحلية خالل أقرب
فــرصــة ممكنة ،بعدما اضــطــر إللــغــاء رحلة
كــانــت مــقــررة للعائلة بالتزامن مــع معسكر
املنتخب ملباراتى أوغــنــدا ،وال ــذى استدعى
عاشور إليه.
وتسبب ضغط املباريات فى حرمان عاشور
من احلصول على إجازة مطولة برفقة أسرته،
التى اشتكى أفرادها مراراً له من هذا األمر،
ليقابل عاشور الشكوى بوعد بفسحة قريبة.

كتب – ضياء خضر
بدأ القلق يتسرب إلى نفس محمد يوسف المدير
الفنى لفريق بتروجت ،وتحديداً منذ سقوط الفريق فى
فخ التعادل خالل مباراة الجولة األولى لبطولة الدورى
أمام الداخلية.
وكــشــف أداء بتروجت خــال مــبــاراة الداخلية أن
العبي الخط األمامى للفريق البترولى ،ما زالوا بعيدين
تماما َ عن حساسية المباريات ،بدليل فشلهم فى هز
شباك الداخلية طــوال المباراة التى انتهت بالتعادل
بهدف لمثله ،لدرجة أن هدف بتروجت الوحيد فى
اللقاء سجله أحد العبى الداخلية بالخطأ فى مرماه.
ويتخوف يوسف من تواصل حالة العقم التهديفى
لــاعــبــيــه ،خــصــوصـا ً أن الــفــتــرة المقبلة ال تحتمل
إهدار المزيد من النقاط ،سيما أنها ستشهد تالحقا
لمباريات بطولة الدورى ،فى وقت لم تبشر إحصاءات
الفريق خالل مباراة الداخلية بالخير ،حيث لم يسدد

الفريق البترولى طوال عمر المباراة سوى  3تسديدات
فقط على المرمى ،لم تسفر أى منها عن أهداف.
بدوره عقد يوسف جلسة مع مهاجمى فريقه حثهم
خاللها على ض ــرورة الــتــزام أقصى درج ــات التركيز
أمام مرمى الخصم ،وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات،
معتبراً أن المباراة القادمة ستعد اختباراً حقيقيا ً
لــقــدرات الفريق بأكمله خصوصا ً أنها ستكون أمام
فريق المصرى البورسعيدى ،وال ــذى أنهى الموسم
الماضى فــى المركز الــرابــع ويستعد للمشاركة فى
النسخة الجديدة من البطولة الكونفيدرالية األفريقية.
ويــدرس يوسف تغيير طريقة لعب فريقه بداية من
مباراة المصرى ،من خالل الدفع بثنائى رأس حربة،
بدالً من طريقة المهاجم األوحد التى اعتمد عليها فى
مباراة الداخلية ،حيث بدأ اللقاء بالنيجيرى فيكتور
أومو فى مركز رأس الحربة ،قبل أن يستبدله فى آخر
نصف ساعة من زمــن المباراة ويدفع بأحمد جعفر
الذى لم يوفق هو اآلخر خالل الدقائق التى شارك بها
أمام الداخلية.

مباراة
الكونغو
متثل نقطة
فارقة فى
مشوار
الصعود
لكأس العالم

تغيير
طريقة
اللعب بداية
من مباراة
املصرى

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

السواقة ممنوعة على
زوجة «رمضونا» فى إنجلترا

رفــض رمــضــان صبحى العــب الفراعنة
املــحــتــرف فــى صــفــوف ن ــادى ســتــوك سيتى
اإلجنــلــيــزى ،طــلــب زوجــتــه حبيبة إكــرامــى
بــاحلــصــول عــلــى دورة تــدريــبــيــة فــى قــيــادة
السيارات بإجنلترا ،الستصدار رخصة قيادة
لنفسها.
وجاء رفض رمضان بسبب تخوفه من تعرض
زوجــتــه ألى أذى خــال الــقــيــادة ،خصوصا ً أن
نظام الــســيــارات اإلجنليزية يعد صعبا ً كونه
يختلف عن باقى دول العالم ،حيث يكون مقعد
السائق فى اجلانب األميــن من السيارة وليس
األيسر كما هو معتاد.
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السيسى
ملجموعة «بريكس»:
سيد سعيد يكتب:

نحن قادمون

ملف السياسة اخلارجية املصرية أصبح يدار اآلن بطريقة حتقق مصاحلنا الوطنية بكل أبعادها ومتطلباتها

إن التحركات اخلارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى،
تبعث على التفاؤل ،وتفتح الباب واسعا أمام االنفتاح على
العالم من شرقه إلى غربه ،لتوطيد العالقات االقتصادية
والسياسية بالبلدان املهمة واملؤثرة فى املجتمع الدولى
على كــل املــســتــويــات ،لــذا فــإن حــضــوره التجمع الــدولــى
«بريكس» الذى يضم خمس دول «الصني وروسيا والهند
وجنوب إفريقيا والبرازيل» يفتح آفاق ًا جديدة للتعاون
االقتصادى وتبادل اخلبرات الفنية والتكنولوجية ،فهذه
الــبــلــدان صــاعــدة بقوة على خريطة االقــتــصــاد العاملى،
خاصة فى مجاالت التصنيع والتجارة.
إن مشاركة مصر فى جتمع «بريكس» تعيد لألذهان
حضور مصر الطاغى واملؤثر فى اخلمسينيات ،عندما
شاركت فى تأسيس مجموعة دول عدم االنحياز واحلياد
اإليجابى ،لكسر هيمنة الدول الكبرى على القرار الدولى،
ناهيك عن التجمعات األخ ــرى ،خاصة مع بلدان آسيا
وأوروبا الشرقية والتى كان لها أثر بالغ فى تبادل اخلبرات
مع الدول النامية.
وفى تقديرى ،تكمن أهمية
امل ــش ــارك ــة فـــى كسر
الــرتــابــة وجت ــاوز

اجلمود واالنكفاء على الذات ،والتشجيع على اخلروج من
دائرة العالقات التقليدية ،التى جعلت مصر طيلة أربعة
عقود كاملة خارج دائرة التأثير اقتصاديا وسياسيا ،كانت
خاللها تقوم بتنفيذ الروشتات القادمة من البيت األبيض،
وهى املرهونة باملعونة األمريكية.
املتابع بدقة لفعاليات قمة جتمع «بريكس» فى الصني
واللقاءات التى جرت بكثافة على هامشه ،تكشف بجالء
حــالــة احلــضــور الــافــت للرئيس عبدالفتاح السيسى
وحـــرص قـــادة التجمع عــلــى االنــصــات لــه وه ــو يعرض
رؤيــة مصر للتنمية املستدامة  ،2030داعيا إلــى النظر
فى إمكانيات مصر احلالية واملستقبلية ،والتركيز على
أهمية محور قناة السويس الذى يضم عــد ًدا من املناطق
الصناعية والتكنولوجية العمالقة ،التى تخدم حركة
التجارة والصناعة والنقل واالبتكار إقليم ًيا وإفريق ًيا
ودول ًيا.
إن ملف السياسة اخلارجية املصرية أصبح يدار اآلن
بطريقة حتقق مصاحلنا الوطنية بكل أبعادها ومتطلباتها،
حــيــث تــتــعــامــل مــصــر مــع كــل ال ـ ــدول خلــدمــة أهــدافــهــا
االستراتيجية.
ولــعــل اتــفــاق الــتــعــاون األمــنــى بــن وزارة
الـــداخـــلـــيـــة
املــصــريــة

االتفاقية
األمنية بني
مصر والصني
تبنى جسور
التواصل
لتبادل
اخلبرات
ووزارة األم ــن الــعــام الصينية ،يعد أحــد أوج ــه توطيد
العالقات مــع الصني فــى املــجــال األمــنــى ،لعدة أسباب،
فاالتفاق يوفر فرص تدريب للشرطة املصرية على أحدث
األساليب األمنية والتقنية فــى الــصــن ،ويــوفــر للجانب
الصينى ف ــرص االســتــفــادة مــن اخلــبــرات املــصــريــة فى
مكافحة اإلرهــاب ،باإلضافة إلى احتمالية التسليح مبا

يساعد الدولة فى احلصول على أحدث وسائل مكافحة
اإلرهاب.
كما أن هــذه االتــفــاقــيــة ،تبنى جــســورا للتواصل بني
البلدين ،ما يتيح الوقوف على أحــدث ما توصل له العلم
الصيني ،باإلضافة إلى استفادة اجلانب الصينى من خبرة
مصر فى املجال األمنى.

وتعد مشاركة مصر فى هذه القمة ذات أهمية بالغة،
بالنظر للمكانة االقتصادية لهذه املجموعة ومساهمتها
الكبيرة فى االقتصاد والتجارة فى العالم.
كما التقى بالرئيس الصينى شى جني بينج ،وحضرا
سويا ،توقيع اتفاق للتعاون األمنى بني وزارة الداخلية
املــصــريــة ووزارة األم ــن الــعــام الصينية ،بــاإلضــافــة إلى
اتفاقيات أخرى فى مجاالت التعاون االقتصادى والفنى
بشأن تخصيص الصني منحة قدرها  300مليون يوان
صينى ملصر لتنفيذ مشروع القمر الصناعى مصر سات
 ،2فضال عن توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة االستثمار
والتعاون الــدولــى ووزارة التجارة الصينية بشأن تنفيذ
مشروع القطار الكهربائى بالعاصمة اإلداريــة اجلديدة
الذى سيربط مدينة السالم بالعاشر من رمضان وبلبيس.
أما عن نتائج املشاركة فى جتمع «بريكس» فهى سريعة
ومــبــشــرة اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا ،حسب تــقــديــرى ورؤيــتــى
املتواضعة ،فقد التقى السيسى بالرئيس الروسى فالدميير
بــوتــن ،واستعرضا سويا األوضـــاع اإلقليمية والــدولــيــة،
خاصة النزاعات فى منطقة الشرق األوسط ،وتطرقا إلى
عدد من املوضوعات املتعلقة بالعالقات بني مصر وروسيا،
ومنها استئناف الــرحــات اجلــويــة الــروســيــة إلــى مصر،
واتفقا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية ملختلف تلك
النزاعات مبا يساهم فى استعادة األمن واالستقرار لدول
املنطقة ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

األخيرة
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دأب بعض الوزراء فى احلكومة على افتعال األزمات من وقت آلخر ،إما لـ «الطرمخة» على فشلهم فى إصالح األوضاع املتردية ،أو
سعيا للظهور فى وسائل اإلعالم لتفنيد إجنازات ليست موجودة على أرض الواقع ،وفى احلالتني يحاولون إيجاد «شماعة» يعلقون
عليها فشلهم وعدم قدرتهم على حل املشكالت ،سواء كانت مشكالت عارضة أو مستعصية ،فقبل أيام قليلة انشغل الرأى العام
فى مصر  ،بردود األفعال الناجتة عن تصريحات منسوبة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ،التصريحات منشورة
فى حوار أجرته معه أخبار اليوم ،وصف فيها العاملني ،جميع العاملني بأنهم «حرامية» وغير أكفاء ،فقامت الدنيا ولم تقعد،
فاألمر ال يخص املعلمني وحدهم ،إمنا ميتد لكافة األسر املصرية ،الذين ائتمنوا املعلمني على مستقبل أبنائهم  ،فاشتعلت مواقع
التواصل االجتماعى ،وامتدت أصداء احلرب إلى اخلارج ،ووسط هذه األجواء امللتهبة ،لم يخرج الوزير بتصريح يهدئ من حالة
التوتر واملثير للدهشة أن األزمة الناجتة عن التصريحات جاءت فى توقيت غريب ،أي قبل أسبوعني فقط من بدء العام الدراسى
اجلديد ،وهو الوقت الذى يستعد فيه جميع العاملني بالتربية والتعليم ،للتحضير وجتهيز املدارس الستقبال التالميذ.

عف ًوا ..تصريحاتك يا وزير التربية والتعليم كارثة!
كاتب كويتى يطلب من حكومته ترحيل املدرسني املصريني من بالده

وبــدال مــن أن يعتذر الــوزيــر عــن وصفه املسيء
جلموع املعلمني ،أدلــى بتصريحات أكثر غرابة
من تلك التى تسببت فى األزمــة ،مؤكدا أن وصف
«احلرامية» لم يــرد على لسانه ،األمــر الــذى دفع
الزميل رفعت فياض ،الصحفى املختص بالتعليم
بجريدة أخــبــار الــيــوم ،يؤكد أن لديه تسجيالت
حلواره مع الوزير ،تثبت قوله لهذا الوصف وأكثر
منه إساءة للعاملني بحقل التعليم ،مبا يشير إلى أن
هناك أكثر مما قاله ولم ينشر.
إلــى هــنــا ،تصاعدت األزم ــة وتــزايــدت مطالب
املعلمني بإقالة الدكتور طارق شوقى وزير التربية
والتعليم إلهانته لهم وجلموع العاملني بالوزارة،
وسرعان ما وجدت القضية املثارة الطريق ممهدً ا
حلرب شرسة ،يخوضها طرف واحد ،ميثل غالبية
املعلمني إن لم يكن جميعهم ،ضد الوزير ،يطالبونه
بــالــرحــيــل ال ــف ــورى ،وتــفــن الــكــثــيــرون فــى ابتكار
أساليب الهجوم والسخرية على مواقع التواصل
االجــتــمــاعــى ل ــرد اإله ــان ــة ،نــاهــيــك عــن احلشد
والتشجيع على حتريك دعــاوى قضائية وبالغات
للنائب العام ،ضد الوزير يتهمونه بسبهم وقذفهم.
وصلت األزم ــة إلــى مستوى غير مسبوق فهى
جتــاوزت حــدود التصريحات التى يطلقها العديد
مــن املــســئــولــن فــى احلــكــومــة وم ــن بينهم وزيــر
التربية والتعليم ،بصورة عشوائية ،لكنها امتدت
إلى أمور لم تكن متوقعة ،سواء من املعلمني الذين
طالتهم االتهامات ،أو الوزير املنسوب له إطالق
تلك التصريحات املسيئة أو من الرأى العام ،فقد
خرجت الصحافة الكويتية وصحف عربية أخرى،
تطالب بطرد املعلمني املصريني من بالدهم بعد
وصف الوزير لهم باحلرامية وغير األكفاء ،وهى
اتهامات خطيرة ،وتنال من سمعة املعلم املصرى
الــذى ساهم فى بناء القواعد املعرفية فى كافة
األقطار العربية منذ خمسينيات القرن املاضى.
لــم تــتــوقــف اتــهــامــات ال ــوزي ــر طـ ــارق شوقى
وزيــر التربية والتعليم ،عند حــدود معينة ،ففى
التصريحات التى لم يكذبها ،قال إن نصف وزارة
التربية والتعليم حرامية والنصف اآلخر حرامية
وليسوا أكفاء ،بل خرج متحدثه اإلعالمى ليؤكد
ما قاله الوزير واصفا العاملني بديوان عام الوزارة
مبراكز القوى وأصحاب املصالح واملتآمرين ،فبدال
من تهدئة األجواء والسعى المتصاص الغضب فى
أوساط املعلمني ،أضاف املتحدث الرسمى رصيدا
جديدا حلجم الغضب ،ما فتح الباب أمام ازدياد
االنتقادات املوجهة للوزير وكبار املسئولني بالوزارة
لفجاجة أسلوبهم وتصريحاتهم السيئة واملسيئة.
على أثر التصريحات الغريبة التى صــدرت فى
توقيت يثير الريبة ،علق الكاتب الكويتى حسن

على كرم ،فى مقالة له بجريدة السياسة الكويتية
نشرت صباح األربعاء املوافق  6سبتمبر ،2017
طــالــب خــالــهــا وزيـــر التعليم الــكــويــتــي محمد
الــفــارس ،بطرد املعلمني املصريني مــن الكويت،
وإلــغــاء التعاقدات املبرمة مع احلكومة املصرية
لهم فى بــاده ،كما طالب املسئولون فى الكويت
مبحاسبة وزيـــر بـــاده عــن تــلــك الــتــعــاقــدات مع
املعلمني الذين وصفهم بغير املؤهلني ويحصلون
على رواتب خيالية.
أرجع الكاتب الكويتى فى مقاله أسباب مشكالت
وتدهور التعليم فى بلده إلى اعتمادها على معلمني
حــرامــيــة وغــيــر أكــفــاء ،فــى تربية وتعليم النشء
ببالده ،مؤكدا أن االتهام للمعلمني املصريني ،ليست
نابعة منه ،بــل جــاءت مــن داخــل البيت التربوى،
ومن قياداته وهم األكثر درايــة ببواطن اخللل فى
وزارتــهــم ،وأن نقص الهيئات التعليمية املحلية
يجبر وزارة التعليم الكويتى على جلب مدرسني من
اخلارج وعلى األخص من مصر التى وصف وزيرها
مدرسيه باحلرامية وغير األكفاء.
واتهم الكاتب املعلمني املصريني بنقل أمــراض
ومشكالت التعليم املصرى إلى بالده ،وعلى رأسها
الدروس اخلصوصية ،التى أكد أن الكويت لم تكن
تعهدها قبل قدوم املعلمني املصريني إليها ،والتى
حولت التعليم فى بالده إلى جتارة.
فــى هــذا السياق املشحون باللغط ،ال أستطيع
أنا أو غيرى ،تأكيد حقيقة مضمون التصريحات
أو نفيها ،فالوزير املنسوب لــه تلك التصريحات

هو الذى يؤكد أو ينفى حقيقة االتهامات اخلطيرة
التى تصف املدرسني باللصوص ،إما أن يثبت ذلك
ويعلن هــؤالء الــلــصــوص ،أو يصبح متهما بالسب
والــقــذف ،وهــذا هو لسان حــال املعلمني أو يعتذر،
أو ينفى ما نسب إليه من أقــوال فى بيان رسمى
بحسم اجلدل ويضع حدًا حلالة الغضب التى جتتاح
أوس ــاط املــدرســن ،لكن الــوزيــر لــم يــبــادر بالنفى،
ولــم يعتذر ،ومــا بني عــدم النفى الرسمى ،وتأكيد
الزميل الصحفى الــذى أجــرى احلــوار على إثبات
صحة ما نشره بالتسجيالت ،ال ميكن إغفال جوانب
مهمة للغاية ،ميكن حصرها فــى اآلت ــى ،إن كانت
التصريحات صــدرت بالصيغة التى جرى تداولها
على نطاق واســع ،فهذا يؤكد على فقدان احلس
السياسى لدى وزير التربية والتعليم ،وعدم قدرته
على استقراء نتائج وتداعيات تصريحاته العشوائية
الــتــى سيدفع ثمنها الشعب ،وتتحمل خسائرها
خزينة الــدولــة ..فــمــاذا ســوف يحدث لــو مت طرد
املعلمني املصريني العاملني باخلارج وإعادتهم ملصر؟
قطعا سيتكبد االقتصاد املصرى خسائر فادحة
ج ــراء فــقــدان جــزء مهم مــن التحويالت
بالعملة الصعبة ،عــاوة على تزايد
أع ـ ــداد الــبــطــالــة ومـــا يترتب
عليها من أزمات ستحدث
وكـــــــل هـــــــذا بــســبــب
وصــــــف الـ ــوزيـ ــر
ل ــل ــم ــع ــل ــم ــن
باحلرامية.

املتحدث الرسمى
للوزير أضاف
رصيدا جديدا
حلجم الغضب فى
أوساط العاملني
بالتربية والتعليم

صيغة
التصريحات التى
جرى تداولها
على نطاق واسع
تؤكد على فقدان
الوزير للحس
السياسى
شوقى

