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طاقية
اإلخفا

تسيطر على وزارة الرياضة وتم تعيينها فى 
البرلمان وتشرف على أكاديمية الشباب

بسبب سوء حالته الصحية وإجرائه عملية القسطرة

وثيق الصلة بـ»أشرف سلمان« وزير االستثمار األسبق وعدد من رجال األعمال منهم ابن هيكل و»هيرمس«

د. جهاد عامر.. أقوى امرأة فى مصر!!

األجهزة الرقابية تواصل البحث عن بديل لوزير الثقافة

ياسر النجار.. صداع فى رأس وزير قطاع األعمال العام
السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة 
ــد الــكــبــار الــذيــن  للصناعات الــكــيــمــاويــة.. وأحـ
ــر قــطــاع األعــمــال على منصبه..  يــنــازعــون وزيـ
يسيطر اآلن على جميع الــشــركــات الحكومية 
ــيــوم.. وال  المتخصصة فــى األســمــنــت واأللــومــن
يستطيع الوزير أشــرف الشرقاوى استبعاده من 
منصبه نتيجة عالقاته المتشعبة.. فقد شغل 
»ياسر النجار« ملحقا تجاريا للسفارة المصرية 
فى نيويورك بعد عالقاته وقتها مع الوزير وقتها 
أشــرف سلمان وزيــر االستثمار وقتها وأتــى به 
فى منصب رئيس للشركة القابضة للصناعات 
الكيماوية وهــو ال توجد لديه أى خبرة ليتولى 
هــذا المنصب الكبير ووضــع أشــرف الشرقاوى 
ــذى يــرأســه فــى موقف حــرج..  الــوزيــر الحالى ال

وال يستطيع اتخاذ أى إجراء ضده بعد الخسائر 
المتوالية للشركات التابعة لــه ســـواء شركات 
األسمنت مثل الشركة القومية لألسمنت التى 
تخسر سنويا 599 مليون جنيه.. وخسائر شركات 

األلومنيوم ومنها شركة األلومنيوم بنجع حمادى.
»يــاســر النجار« لــه عــالقــات واســعــة مــع رجــال 
األعـــمـــال الــكــبــار ومــنــهــم أحــمــد هيكل مسئول 
مجموعة شــركــات القلعة.. وعــدد مــن مسئولى 
شركة هيرمس.. ومسئولى شركات فرنسية فى 

مصر.
يــاســر الــنــجــار يسبب صــداعــا فــى رأس وزيــر 
قطاع األعمال العام أشرف الشرقاوى وغير قادر 
على الصمود أمامه.. ويقول الوزير للمقربين منه 

ياسر النجار بيتحدانى وعايز يتولى منصبى.

ــر  ــامـ ــاد عـ ــ ــهـ ــ الـــــدكـــــتـــــورة جـ
مسئولة الــعــالقــات الــدولــيــة فى 
وزارة الــشــبــاب وعــضــو مجلس 
ــن وعـــضـــوة  ــي ــي ــع ــت ــال ــواب ب ــ ــنـ ــ الـ
ــشــروعــات الــصــغــيــرة  ــم لــجــنــة ال
والمتوسطة بالبرلمان.. تولت 
اآلن مسئولية اإلعــداد ألكاديمية 
ــى أعــلــنــت عنها  ــتـ ــبـــاب الـ الـــشـ
مؤسسة الــرئــاســة.. ولــهــا جميع 
الــســلــطــات الــتــى تـــدرب خاللها 
الــشــبــاب وتــخــتــارهــم وتعطيهم 
دورات تـــدريـــبـــيـــة بــحــضــور 
ــالم والــعــلــوم  ــ كــبــار أســـاتـــذة اإلع

السياسية واالقــتــصــاد والبنوك 
والتنمية البشرية تحت إشــراف 
الرئاسة لمدة معينة ويتم ترشيح 
ــؤالء الــشــبــاب لــتــولــى مناصب  هـ
ــى الــــــــوزارات والــمــحــافــظــات  فـ
والهيئات والمؤسسات الحكومية 
على اعــتــبــار أن هـــؤالء الشباب 
هم عماد الوطن خــالل المرحلة 

القادمة.
»جهاد عامر« أصبحت المرأة 
الحديدية فى مصر لما لها من 
ــارزة فــى وزارة الشباب  مكانة بـ

والبرلمان والرئاسة.

الحالة الصحية التى وصــل إليها 
الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير 
ــقــافــة.. أصــبــحــت غــيــر مطمئنة  ــث ال
بالنسبة لألجهزة الرقابية بعد حجزه 
لــمــدة 48 ســاعــة فــى مستشفى دار 
ــفــؤاد إلجـــراء عملية جــراحــيــة في  ال
القلب.. خرج بعدها »النمنم« سريًعا 
إلى مكتبه فى منطقة الزمالك خوًفا 
مــن أن يتم تغييره واستبداله بوزير 

ثقافة آخر.
بالفعل تواصلت جــهــات كثيرة مع 
عــدد مــن المثقفين الكبار وعرضت 
ــمــنــصــب.. ومـــن أشــهــرهــم  عــلــيــهــم ال
الدكتور جابر عصفور الوزير السابق.. 
ويوسف القعيد عضو مجلس النواب.. 

والــفــنــان محمد صــبــحــى.. والكاتب 
ــدة.. األســمــاء  ــاروق جــوي الصحفى فـ
المعروضة جميعها قيل لها إن هناك 
تــعــديــال وزاريــــا مــحــتــمــال.. وبالفعل 
تــم عــقــد عـــدة اجــتــمــاعــات مــع بعض 
الشخصيات.. وفجأة تبدلت األمور.. 
فقد انتهى »حلمى النمنم« من إجراء 
العملية.. القسطرة فى القلب وخرج 
فى غضون 48 ســاعــة.. بل أن بعض 
مــن مــوظــفــى مكتبه ذهــبــوا إلــيــه فى 
المستشفى وأطــلــعــوه على جميع ما 
دار خـــالل الــيــومــيــن وعــرضــوا عليه 
المراسالت مع الــوزارات المختلفة.. 
ــلـــى كـــافـــة األحــــــداث  ــوه عـ ــ ــع ــ ــل وأطــ

والقرارات المزمع توقيعه عليها.

يحدث داخل جهاز اإلحصاء بتعليمات من »الجندى«

ممنوع التدخين فى المكاتب.. اللى عايز يشرب 
سجائر يطلع يدخن على الباب الخارجى

فضيحة.. المجلس األعلى لآلثار يمنع تركيب كاميرات فى المخازن األثرية
فضيحة كــبــيــرة كشفت عنها مــصــادر 
مطلعة فى ديوان عام وزارة اآلثار تؤكد أن 
العشوائية، تسيطر على صانعى القرار فى 
وزارة تشرف على أكثر من ثلث آثار العالم، 
وتــاريــخ وحــضــارة فى صــورة كنوز ال تقيم 
بأموال، ومن أهم هذه القرارات منع تركيب 
الكاميرات فى المخازن والمعارض األثرية 
مما كان أحد األسباب المهمة فى سرقة 
ــف قطعة أثــريــة كان  مــا يــزيــد على 35 أل
آخرها رأس تمثال صغير للملك »مرنبتاح« 
ــن مــقــبــرتــه فى  ــشــاف األثــــرى م ــت ــن االك م
وادى الملوك، باألقصر وتــم التعتيم على 
الحادث، وكذلك سرقة تميمة »امنمحات« 
صانع قرابين الذهب لمعبد اإلله »آمون« 
التى امتدت إليها أيدى العابثين ولصوص 
اآلثــار لتترك مقبرته باألقصر خاوية ولو 

من جرام واحد من الذهب.
منع تركيب الكاميرات تسبب أيًضا فى 
فضيحة سرقة محتويات قصر محمد على 
فــى شــبــرا، حيث اكتشف أعــضــاء اللجنة 
المسئولة عن فتح قصر محمد على بشبرا 
كسر بــاب مكتب األمــنــاء الــمــوجــود داخــل 
قصر الفسقية بالقصر، بجانب كسر أبواب 
بعض الحجرات، وكذلك اختفاء مفاتيح 
ــقــاعــات مــن الــصــنــدوق الــخــاص  بــعــض ال

بحفظها بعد تعرضه هو اآلخر للكسر.
واعترفت وزارة اآلثــار وقطاع المتاحف 
بوزارة اآلثار، أنه تم إبالغ شرطة السياحة 
واآلثار والنيابة العامة للوقوف على جميع 
مالبسات الــحــادث، وحتى اآلن لم تسفر 

التحقيقات ورفع البصمات عن شىء، فى 
ــه مــن الــمــفــروض مكان  صــورة غريبة، ألن
أثرى فى حجم قصر محمد على كان يجب 
أن تركب فيه كاميرات ترصد كل صغيرة 

وكبيرة، وهو األمر الذى يثير الدهشة.
لــم يكن ذلــك هــو الــحــدث الــذى يصيب 
بــالــدهــشــة والـــغـــرابـــة، مـــن عـــدم تركيب 
ــة، فقد  ــري كــامــيــرات مراقبة الــمــواقــع األث
ــار مــنــذ شــهــريــن عن  ــ أعــلــنــت وزارة اآلثـ
اكــتــشــاف أثـــرى كبير فــى األقــصــر، ولكن 
كانت المفاجأة أن هذا االكتشاف، لم يتم 
اإلعــالن عنه فى وقتها ثم تسربت أخبار 
عن عدم وجــود أى محتويات أثرية بموقع 

االكتشاف.
وقال مصدر مطلع إن وزير اآلثــار خالد 
عــنــانــى، فــاجــأ الــمــوقــع األثـــرى فــى زيــارة 
ــراء الــذيــن  ــخــب ــن ال ــه ومــعــه مــجــمــوعــة م ل

تفاجأوا بعدم وجود المجوهرات الملكية 
على التمائم األثــريــة، على الرغم من أن 
أى مقبرة ال تــكــون مجوهراتها إال على 
المومياء، متسائال أين ذهبت التمائم؟ وأين 
األصابع الذهبية التى تكون على كل أصبع 
فى المومياء؟ أين األحجار الكريمة؟ وعلى 
الــرغــم مــن ذلــك لــم يتم فتح التحقيق فى 

هذه الواقعة.
وفسر المصدر أن عــدم فتح التحقيق 
بأوامر من الوزير، حتى ال يتم إفساد فرحة 
اإلعــالن عن الكشف األثــرى، الــذى يعتبر 
أول كشف أثــرى بــدون أى جــرام ذهب من 

المجوهرات.
وأرجع المصدر هذه السرقات والنهب، 
بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة، خاصة 
بعد اإلعالن عن الكشف األثرى، وهو األمر 

الذى تكرر مع اختفاء 35 قطعة أثرية.

ــه كــان مــن الــواجــب عند أى  ــاف أن وأضـ
اكتشاف جديد أن يتم متابعته أوال بأول، 
ويــتــم الــتــصــويــر لحظة بــلــحــظــة، مــثــل ما 
تفعل »الناشنوال جيرافيك« التى تأخذ 
االكــتــشــافــات المصرية حصريا وتحقق 
ــرادات مهولة بينما تعطى بقايا  ــ منها إي
اإليــرادات لــوزارة اآلثــار، مشيرا إلى أن كل 
االكتشافات األثــريــة فــى دول العالم يتم 
اإلعالن عنها تقوم بعمل دعاية قوية عنها 
من خالل لحظة الكشف األولى، ألنها تكون 
أهــم لحظة، وفيها تشويق وإثـــارة وجذب 
للسائح بخالف تحقيق عائد مالى كبير 
لكن فى وزارة اآلثــار تكتشف المقابر وال 
يتم اإلعالن عنها لمدة شهور كاملة، وتغلق 
ــار اللى فيها التى ال تسجل، وال  على اآلث
يتم تصويرها وقت اكتشافها وهذا يسهل 

عمليات السرقة.

الــلــواء أبــو بكر الجندى رئــيــس الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء أصدر قرارا حاسما يقضى 
بمنع التدخين فى المبنى اإلدارى الرئيسى وفى جميع 
أنحاء المبانى الملحقة.. طــوال فترة العمل.. وقام 
بوضع طفايات خاصة إلطفاء السجائر أمام المبانى 
فى الــخــارج.. حتى يتم تنفيذ الــقــرار.. وأعطى لمن 
يريد التدخين الحق فى الذهاب إلى خارج المبانى 
الرئيسية فــى الــجــهــاز لــشــرب السجائر أمـــام هذه 
الطفايات.. وقد تم تنفيذ القرار على نفسه أوال.. 
ويقوم الجندى بإعطاء نفسه استراحة قصيرة لمدة 
15 دقيقة فى اليوم أثناء عمله لشرب السجائر أمام 
المقر فى داخل األســوار الخاصة بالمبني.. ويطفئ 
السجارة فى الطفاية الخاصة بها.. وخــالل الفترة 
القصيرة هذه يقوم بعض موظفى مكتبه باصطحاب 
عــدد مــن األوراق يطلعونه عليها.. ويستغل أفــراد 
الجهاز الفرصة لتقديم شكواهم لــه ويــقــوم بحلها 

والنظر فيها سريعا.

النمنم

جهاد

النجار

اجلندى

 أسرار الساعات األخيرة قبل اإلعالن عن النتائج النهائية للتعداد السكانى
ــن داخـــل غــرفــة العمليات  ــادر م ــص كشفت م
الرئيسية المخصصة للتعداد السكانى، أن 
النتائج النهائية للتعداد السكانى سيتم 
اإلعـــان عنها فــى مؤتمر صحفى عالمى، 
مطلع أكتوبر المقبل، وبحضور الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت مؤسسة 
الرئاسة، عن إصــرار الرئيس على حضور 
ــدد كبير مــن قــيــادات وكبار  المؤتمر، وع

رجال الدولة.
ــه حتى اآلن تم  ــى أن ــارت الــمــصــادر إل ــ وأش
االســتــقــرار على أن تكون قاعة المؤتمرات الكبرى 
بمدينة نصر ستكون مقرا لعقد المؤتمر وانطاق 

النتائج النهائية.
ــارت الــمــصــادر، إلــى مــؤشــرات النتائج األولــيــة،  وأشـ
تتضمن العديد من األرقام المهمة المتعلقة بالبنية 

التحتية للمبانى والمنشآت، باإلضافة إلــى حصر 
الــســكــان وخــصــائــصــهــم االجــتــمــاعــيــة، ووظــائــفــهــم 
واهتماماتهم األجــهــزة الكهربائية واإللكترونية 
المستخدمة، وأجهزة المحمول والكمبيوتر، فضا عن 

الخصائص االجتماعية، وكل ما يتعلق بحياة األسر.
وأوضحت أن نجاح حصر المراحل الثاثة للتعداد 
حصر المبانى وحصر المنشآت وحصر السكان، حققت 
نجاحا فى المستهدف منها بنحو 98 %، حيث تم حصر 
43 مليون وحدة ومنشأة سكنية، تضم حوالى 23 مليون 

أسرة، فى جميع المحافظات.
وأظهرت المصادر أنه تم حصر 800 ألف عشة وكشك، 

فى مرحلة حصر المنشآت.
وأكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى 
لإلحصاء، أن جميع البيانات الفردية، سرية وال يمكن 
ألحد االطاع عليها، وأى مندوب سيقوم بتسريب أى 

بيانات فردية، سيتعرض لعقوبة جنائية بالحبس 
لمدة 6 أشهر.

وأوضــح الجندى فى تصريحات لـ«صوت المايين« 
أن التعداد السكانى الحالى 2017 وشعاره »تعدادنا 
مستقبلنا« سيكون هو الخطوة األولــى الحقيقية فى 
تنفيذ برامج التنمية المستدامة، وخطة 2030 على 
أرض الواقع، بعد المكتسبات التى حققتها الدولة، 
عقب ثورة 30 يونيو، ومنها قناة السويس الجديدة، 

والمشروعات التنموية األخرى.
ــى أن بيانات الــتــعــداد السكانى  ولــفــت الجندى إل
واألرقــام النهائية التى عكف أكثر من 45 ألف مندوب 
على حصر ها على مدار ثاثة 6 أشهر، سيتم تقديمها 
ــزة  ــه لــلــقــيــادة السياسية ورئــاســة الــحــكــومــة واألج
التنفيذية، حيث سيتم بناء على أساسها وضع الخطط 

االستراتيجية والتنمية االقتصادية، فى الباد.

« تكشف: «

القرار تسبب فى سرقة 
واختفاء 35 ألف 

قطعة أثرية أبرزها 
رأس تمثال »مرنبتاح« 
وسرقة محتويات قصر 

محمد على فى شبرا 

السيسى

هنادى عاصم



على
المكشوف

متى يتم حل 
مشكلة تداخل املهام 
واالختصاصات بني 
وزارة اإلسكان ووزارة 

التخطيط واملحليات؟!
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أخطاء كارثية
كــشــفــت الـــدراســـة عـــن عـــدد من 
األخــطــاء فى ملف المدن الجديدة 

ومنها: 
ــنــمــيــة  ــت ــطء مــــعــــدالت ال ــ ــ 1- ب
العمرانية، وتأخر أهداف هذه المدن 
بالنسبة لمخططاتها الموضوعة 
ــكـــان  فـــى كـــل مـــن قـــطـــاعـــات اإلسـ
ــن نـــاحـــيـــة، وحــجــم  ــات مـ ــدمـ ــخـ والـ
السكان المستوطن لهذه المدن من 
ــرى. هــذا بــاإلضــافــة إلى  ناحية أخـ
قلة المحقق من فــرص العمالة فى 
القاعدة االقتصادية بهذه المدن، 
على الرغم من االستثمارات الهائلة 

فى هذا المجال.
2- تبعثر التنمية العمرانية بين 
الــمــنــاطــق السكنية المختلفة فى 
المدينة، أى أن النمو األفقى للعمران 
لــم ينتظم طبقا للمراحل الزمنية 
المخططة، حيث انتشرت مشروعات 
اإلسكان العام، والخاص فى عدد من 
المجاورات السكنية دون أن تكتمل 
فــى الغالبية منهم، بينما انتشرت 
بــعــض مــنــشــآت الـــخـــدمـــات بشكل 
عشواذى فى البعض اآلخر من هذه 

المجاورات.
3- عدم توازن التنمية العمرانية: 
ــقــطــاع  حــيــث يـــفـــوق الــنــمــو فـــى ال
الــصــنــاعــى الــنــمــو فـــى الــقــطــاعــات 
األخــرى مثل: اإلسكان والخدمات، 
رغــم كونها من العناصر األساسية 
الجاذبة للسكان، إلى جانب اختالف 
ــاح مــن  ــتـ ــمـ ــــرض الـ ــع ــ خـــصـــائـــص ال
اإلسكان عن حقيقة الطلب الفعال 

عليه. 
كما أن األسلوب الحالى المتبع فى 
إدارة العمران فى المدن الجديدة 
الناشئة فى مصر هو إدارة تنفيذية 

أى إدارة مركزية.

بعض مناطق االستصالح الزراعى 
المخصصة للجمعيات الزراعية تحولت 

إلى مناطق سكنية لعدم توافر مورد كاف 
للمياه الستزراع هذه األراضى

هناك الكثير من المشروعات القومية الكبرى 
 التى تم البدء فى إنشائها منذ أكثر من

25 عامًا ولم يتم استكمالها إما بسبب نقص 
اإلمكانيات أو عدم دقة دراسات الجدوى

تخطيط بعض المدن الجديدة 
تضمن وجود أحزمة خضراء 

مساحتها 330 مليون فدان لم يزرع 
منها سوى مساحات محدودة للغاية

بطء االستيطان البشرى بالمدن 
والمجتمعات العمرانية الجديدة 

يرجع إلى عدم توافر مقومات 
الجذب السكانى بدرجة كافية

من المساكن 
المقامة بالمدن 
الجديدة شاغرة

نسبة الجذب 
السكانى لتلك المدن 

لم تحظ حتى اآلن 
باألعداد المستهدفة

%40

الشيخ زايد

العاشر من رمضان

برج العرب

بنى سويف

دمياط الجديدة

6 أكتوبر

فى البداية أوضح أن المقصود بالمدن الجديدة فى السطور القادمة ليست تلك المدن التى يتم العمل فى إنشائها حاليًا مثل 
العاصمة اإلدارية أو المنصورة الجديدة أو العلمين الجديدة وغيرها، رغم أن لى الكثير من االنتقادات على تلك المدن وقد 
سبقت لى اإلشارة إلى بعضها فى مقاالت سابقة فى نفس هذا المكان لقناعتى بأنها رغم أهميتها المستقبلية إال أن الغالبية 

العظمى لهذه المشروعات ليست مناسبة من ناحية الظروف االقتصادية الحالية نظرًا لتكلفتها العالية، ولكننا سنتناول تلك 
المدن التى تم إنشاؤها على مدى الخمسين عاًما الماضية.

وفى تصورى الخاص أنه كان من الضرورى جدًا على القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك حكومة 
المهندس شريف إسماعيل أن تقوم بعمل دراسات مستفيضة وشاملة لتجارب المدن الجديدة التى أقيمت فى مصر منذ قيام 

ثورة 23 يوليو 1952 وحتى اآلن مثل مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة ومدينة برج العرب، ومدن الصعيد 
بنى سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة.. الخ. حتى تعرف مدى استغالل 

كل إمكانيات تلك المدن؟ وهل حققت األهداف التى أنشئت من أجلها؟ وإلى أى مدى يتناسب حجم اإلنفاق عليها مع االستفادة 
الحقيقية منها؟ وما هى المعوقات التى منعت االستفادة الكاملة من تلك المدن التى أنشئت فى الكثير من المحافظات.

محمد طرابيه يكتب:

ولذلك أرى أنه من الضرورى عدم االستمرار فى 
تجاهل دراســة أوضــاع المدن الجديدة التى أقيمت 
بالفعل فى عهود وأنظمة سابقة قبل االستمرار فى 
إنشاء المدن الجديدة التى يجرى العمل فيها حالياً، 
ألنــه مــن المؤكد وجــود أخــطــاء كبيرة للغاية يجب 

تفاديها عند إنشاء المدن الجديدة الحالية.
ولذلك أرى أن الحكومة يجب عليها إدراك حقيقة 
مهمة وهــى أن العبرة ليست بكم الــمــدن الجديدة 
التى يتم إنشاؤها بل بمدى االستفادة منها وتحقيق 
األهــداف التى تقام من أجلها حتى ال يأتى اليوم 

الذى نرفع فيه شعار »ياريت اللى جرى ما كان«.
ــى أن هــنــاك الكثير  ويكفى أن نشير إل

من المشروعات القومية الكبرى التى 
تم البدء فى إنشائها منذ أكثر من 

25 عاماً ولم يتم استكمالها إما 
ــيــات  ــقــص اإلمــكــان بــســبــب ن

وعــــــدم دقـــــة دراســــــات 
ــى  ــ ــت ــ الــــــــجــــــــدوى ال

ــذه  ــه ــا ل ــه ــل ــم تــــم ع
الــمــشــروعــات، ومنها 

ــال خــلــيــج  ــمـ ــروع شـ ــشــ ــ م
السويس، وتنمية شبه جزيرة 

سيناء، ومشروع شرق العوينات، 
ــرا  ــرعــة الـــســـالم، وأخــي ومـــشـــروع ت

مشروع جنوب الوادى »توشكى«.
ــمــنــى أن نــتــعــلــم مـــن أخــطــاء   لــذلــك أت

الماضى، ألن األوضاع الحالية لمصر ال تتحمل 
إهــدار المزيد من المليارات من الجنيهات، فنحن 

فى حاجة إلى كل جنيه إلعادة بناء بلدنا التى أنهكتها 
السياسات الفاشلة لألنظمة والحكومات السابقة 
وكذلك زيادة معدالت جرائم الفساد المالى واإلدارى 

فى مصر خالل السنوات األخيرة.
نعود مرة أخرى لقضية المدن التى تم إنشاؤها فى 
العهود السابقة، وألننى أحب دائما االستشهاد بآراء 
الخبراء والمتخصصين فى القضايا التى أكتب عنها، 
أستشهد فى السطور القادمة بدراسة مهمة للغاية 
أعدتها الدكتورة إيمان مرعى بعنوان: »الموازنات 
المهدرة: تقييم تجربة المدن الجديدة« والتى تكشف 
الكثير من الحقائق التى يجب أن تكون أمــام صناع 
الــقــرار فى مصر لعلها تكشف لهم بعض األخطاء 
والسلبيات التى حدثت بعد سنوات من إنشاء تلك 

المدن.
حيث كشفت الــدراســة أن هناك قــصــورًا شديًدا 
ــشــاء المجتمعات  فــى تحقيق الــمــســتــهــدف مــن إن
الــجــديــدة ســواء مــن حيث مــعــدالت النمو السكانى 
أو االقتصادى، أو العمرانى، وذلــك على الرغم من 
االستثمارات الكبيرة فى مجاالت البنية األساسية 
والمرافق، وهو األمر الذى يتطلب تقييم هذه التجربة 
للوقوف على أهــم المشكالت الــتــى تــعــوق نموها، 
ومــدى انعكاساتها على برامج التنمية المستدامة 

بهدف الوصول إلى األهداف المرجوة.
وتحت عنوان »معوقات تنمية المدن الجديدة« 
أكـــدت د. إيــمــان مــرعــى أن سياسة إنــشــاء المدن 
الجديدة فى مصر تعكس غياب استراتيجية شاملة 
متكاملة األمر الذى يتطلب تقييم هذه التجربة للحكم 
على مدى تحقيق المستهدف منها، من خالل التعرف 
على التحديات التى تواجهها ومنها حدوث تغيرات 
كبيرة فى المخططات األصلية للمدن الجديدة، حيث 
ظهرت أنشطة متعددة خــارج المخططات لصالح 

مجموعة من القوى المؤثرة على صنع القرار، مما 
أدى إلى تغيير اتجاه النمو المقترح لبعض المدن، 
ــســادات، والمنيا  كما حــدث فــى مــدن 6 أكتوبر، وال
الجديدة. وتحولت بعض مناطق االستصالح الزراعى 
المخصصة للجمعيات الزراعية إلى مناطق سكنية 
لعدم توافر مورد كاف للمياه الستزراع هذه األراضى 

كما فى مدينة برج العرب.
الجدير بالذكر أنــه قــد جــاء فــى تخطيط بعض 
المدن الجديدة وجــود أحزمة خضراء حولها تبلغ 
مساحتها مــا يقرب مــن 330 مليون فـــدان، حول 
مدن العاشر من رمضان، والسادات، و6 أكتوبر، 
و15 مايو، وبــرج العرب الجديدة، ودمياط 
الجديدة، ولم تزرع من هذه المساحات 

حتى اآلن سوى نسبة محدودة.
ــة اخــتــيــار  ــي ــتــضــح عــشــوائ وت
مــواقــع الــمــدن الــجــديــدة فى 
عدم وضــوح المحددات، 
واإلمكانيات والفرص 
البيئية، والعمرانية 
للموقع وخصائصه 
ــا بسبب  ــام، إمـ بــوجــه عــ
ــة مــثــل  ــ ــرب ــ ــت ــ خـــصـــائـــص ال
مدينة الصف التى كان مقترحا 
إنــشــاؤهــا غــرب مدينة أســيــوط، أو 
تداخل ملكيات األرض ألكثر من جهة 
حكومية، أو صعوبة إنشاء طــرق بأسلوب 

اقتصادى.
ومن بين المعوقات أيضاً النظام اإلدارى بالمدن 
الجديدة، حيث تشير مظاهر الخلل فى نمو المدن، 
والمجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر بوضوح 
إلــى أن هناك قــصــورا فــى أساليب العمل اإلدارى 
بــأجــهــزة الــمــدن الــجــديــدة مما يــحــول دون تحقيق 
االستغالل األمثل للموارد، والطاقات المتاحة حتى 
ولو كانت محدودة، ويرجع ذلك إلى أن الوضع الراهن 
للنظام اإلدارى بالمدن الجديدة يتسم بالتسلسل 
الــرأســى، وخــضــوع جميع الــتــشــريــعــات، والــبــرامــج 
االقــتــصــاديــة، واالستثمارية إلــى موافقة الحكومة 
المركزية، وبهذا تكون الــقــرارات األساسية خارج 

إطار السلطة المحلية.
ومــن ثــم يتسم أســلــوب إدارة التنمية العمرانية 
فــى الــمــدن الجديدة بالمركزية اإلداريـــة الشديدة 
ونمطية الهيكل اإلدارى حيث اعتماد هيكل إدارى 
ثابت لكل المدن الجديدة، إلى جانب تداخل المهام، 

واالختصاصات بين كل من وزارة 
اإلســكــان والتعمير، والمجتمعات 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة ووزارة 
التخطيط، والــمــحــلــيــات، وجــهــاز 
تــنــمــيــة الـــمـــدن الـــجـــديـــدة، وعـــدم 
ــد مــنــهــم فى  ــل واحــ ــوح دور ك وضــ

تنمية المدن الجديدة.
ــى الـــرغـــم مـــن أن الــهــدف  وعــل
ــات الــمــدن  ــ ــل دراسـ ــى ك الــمــعــلــن ف

الجديدة أن الغرض من إنشائها هو تخفيف العبء 
والضغط السكانى عن المدن القائمة خاصة فى 
ــة، إال أن مشكلة  ــدري ــن ــقــاهــرة، واإلســك إقــلــيــمــى ال
اإلسكان مازالت فى المدن القائمة تــزداد تعقيدا، 
حيث إن عــدد األســر المصرية يزيد سنويا حوالى 
100 ألف أســرة دون مقابل له مماثل من الوحدات 
السكنية، ويدل ذلك على أن نسبة الجذب السكانى 

لتلك المدن لم تحظ حتى اآلن باألعداد المستهدفة. 
هــذا بــالــرغــم مــن وجـــود نسبة تــزيــد على 40٪ من 

المساكن المقامة بالمدن الجديدة شاغرة.
ــشــرى بــالــمــدن  ــب ــطــان ال ــي ــــطء االســت ويـــرجـــع ب
والمجتمعات العمرانية الجديدة إلــى عــدم توافر 
مقومات الــجــذب السكانى بــدرجــة كافية، والتى 
تكمن فــى تــنــوع األنــشــطــة الــرئــيــســيــة، والــمــراكــز 
اإلداريــة لــلــوزارات، والهيئات، والمراكز التعليمية 

ــى جــانــب عــدم توافر  والــعــالجــيــة، والترفيهية، إل
وسائل المواصالت أو ارتفاع تكلفتها بما ال يتناسب 
مع دخــل المقيمين بها أو المستهدف اجتذابهم، 
والتكلفة المالية العالية للوحدات السكانية فى 
بعض المدن الجديدة، بما ال يتالءم مع دخل األسر 
المفترض اجتذابها. والــذى ساهم فيه اطالق بيع 
األراضـــى -فــى الــبــدايــة- دون ضــوابــط فــى بعض 
المدن وبأسعار مخفضة، وبدون سياسات مدروسة 

للبيع أؤ التخصيص ألفراد كان غرضهم المضاربة.
أما التمويل فقد كان أحد األسباب الرئيسة فى 
تأخر نمو هــذه الــمــدن الجديدة بسبب انخفاض 
التمويل المتاح لها فى الموازنة 
العامة للدولة، ويــرجــع ذلــك إلى 
أن حجم االستثمارات المطلوبة 
إلنشاء المدن الجديدة ال تستطيع 
ــقــدرات التمويلية  أن تتحملها ال
لالقتصاد القومى، وذلك فى ضوء 
حقيقة مهمة تتمثل فــى العجز 

المتزايد للموازنة العامة.
هذه هو الوضع الحالى للمدن 
الــتــى أنشأتها الــدولــة على مدى 
أكثر مــن نصف قــرن، ورأيــنــا أن نستعرضه بــدون 
تهويل أو تهوين حتى تكون الصورة واضحة أمام 
ــام متخذى الــقــرار بصفة  ــرأى الــعــام عــامــة وأمـ الـ

خاصة.
لــذلــك أتمنى أن تــكــون هــنــاك مــراجــعــات عاجلة 
وشاملة لهذه الوقائع والحقائق واألخطاء التى حدثت 
لعلها تكون دافعاً لكل الجهات الرسمية لعدم تكرارها 
عند إنشاء المدن الجديدة التى تنفق عليها مئات 

المليارات من الجنيهات.
فهل تستجيب الجهات الرسمية لهذا االقتراح أم 
تواصل عنادها وتصر على استكمال ما بدأته من 
مشروعات حتى لو كانت هناك الكثير من األخطاء 
التى يمكن أن تؤدى إلى كوارث سياسية واقتصادية 

واجتماعية ال يعلم إال الله سبحانه وتعالى مداها؟

إنشاء مدن صغيرة أو متوسطة الحجم يتراوح عدد سكانها ما بين 100 و150 ألف نسمة

المليارات المهدرة داخل 

اقتراحات لتفادى أخطاء الماضى فى المدن الجديدة

بناء على ما سبق أمكن استخالص مجموعة 
من النتائج تمثل رؤيــة تنموية فى إنشاء المدن 
الجديدة بالمناطق الصحراوية المصرية، وهى 

كما يأتى:
إعــادة النظر فى استراتيجيات إعــادة التوزيع 
الجغرافى للسكان، وإنشاء المجتمعات العمرانية 
ــار فــكــر تــنــمــوى شــامــل لكافة  الــجــديــدة، فــى إطـ
مستويات التخطيط، وكافة األنشطة االقتصادية 
والــزراعــيــة، والصناعية، والخدمية وأن تأخذ 
هذه السياسات فى االعتبار األبعاد االجتماعية 

والثقافية للمجتمع.
اختيار مواقع المدن الجديدة بناء على دراسات 
جدوى تفصيلية، وعلى أساس معايير معينة، مثل: 
البوغرافيا، وطبيعة التربة، والمياه السطحية، 
والمناخ، والسكان، واالقتصاد، واألمــن وشبكات 
ــراعــاة أن تبعد المدينة  الــنــقــل وغــيــرهــا، مــع م

ــمــدن الــقــائــمــة بمسافة كافية  الــجــديــدة عــن ال
ذات ظهير صحراوى لتلبية احتياجات المدينة 
الجديدة من الخدمات فى المراحل األولى، ودعم 

تنمية المدن الصغيرة القائمة.
تخطيط الــمــدن الــجــديــدة، مــن خــالل تطبيق 
أســس الــعــمــارة البيئية كالمعايير التخطيطية 
الخاصة بالبيئة المحلية، وإيجاد العمران المالئم، 
واستخدام التقنيات المعمارية الحديثة كالمدن 
الذكية، والمعلوماتية، والتكنولوجية، وتفعيل آلية 
إلشــراك المواطنين فى بناء مساكنهم، مع توفير 
بــدائــل متعددة لتصميمات الــوحــدات السكنية، 
واستغالل مــواد البناء المتاحة بالموقع لخفض 
التكاليف، مع المتابعة الفنية الكفيلة بمراقبة 

المواصفات، واالشتراطات البنائية.
ــجــديــدة صــغــيــرة الــحــجــم أو  ــمــدن ال ــشــاء ال إن
متوسطة الحجم يتراوح عدد سكانها ما بين 100 

ألف نسمة و150 ألف نسمة يصل إلى 250 ألف 
نسمة -فى حــاالت استثنائية- لتالفى المشاكل 
التمويلية، وتحقيق سرعة االستيطان إذ إن المدن 
الصغيرة أيسر فى اإلنشاء، والتنمية، واإلدارة من 
المدن الكبيرة، مع تحديد حجم المدينة الجديدة 
بما يتناسب مــع طبيعتها، ووظيفتها، والهدف 
من إنشائها، وموقعها، وقاعدتها االقتصادية، 
وعالقتها باإلقليم الواقعة فيه، وفرص العمل التى 
من المخطط أن توفرها أخــذا باالعتبار النمو 
المتوقع للمدينة مــع الــزمــن بناء على مقومات 

الجذب المتوافرة بها.
إجراء تغييرات هيكلية فى نظام اإلدارة المحلية 
بتقيص مركزية صنع القرار فى القاهرة وتوسيع 
صــالحــيــات، وسلطات جــهــاز المدينة الجديدة 
ــى،  ليكون المسئول األول عــن تخطيط األراضـ
وإعــداد مخططات المدينة الجديدة، واعتمادها 

من السلطة المركزية، بعيدا عن سيطرة آليات 
التخطيط القطاعى، والوزارات المركزية.

تحقيق أكبر قدر ممكن من استقاللية المدينة 
الجديدة واكتفاءها الذاتى، وتأسيسها على قاعدة 
اقتصادية مــن األنشطة التى تحقق دخــال لها، 
وتحفظ توازنها االقتصادي، وتحقق ميزة نسبية، 
وتعظم قدرتها على جذب السكان، كوجود منطقة 
صناعية، أو نشاط سياحى، إلــى جانب توفير 
كافة الخدمات الصحية، والتعليمية، والغذائية، 
والتجارية المطلوبة للحياة اليومية للسكان فى 

المدن الجديدة.
دعم إسكان الفئات منخفضة الدخل لتشجيعها 
على النزوح إلى المجتمعات الجديدة نظًرا لما 

يحققه ذلك من توازن للمجتمع.
توفير شبكة نقل متطورة تــربــط بينها وبين 
المدن القائمة، وإرســـاء البنية التحتية للطاقة 

المتجددة فى المدن الجديدة، وتفعيل اآلليات 
لتطبيق ذلك، والتحكم الرشيد فى الموارد المائية 
وإدارتها بشكل فعال، مع تحسين إدارة المخلفات 

السائلة والصلبة.
الــشــراكــة بــيــن الـــدولـــة، ومــنــظــمــات المجتمع 
ــى كــافــة مــراحــل  ــخــاص ف ــقــطــاع ال ــى، وال ــمــدن ال

تخطيط المدينة الجديدة، وتنفيذها، وإدارتها.
توفير قاعدة بيانات تفصيلية تتسم بالحداثة 
عــن األوضـــاع االجتماعية، واالقتصادية للمدن 
الجديدة لدورها الفعال فى متابعة، وتقييم أداء 
المدينة الجديدة بشكل دورى، ومراجعة وتحديث 
مخططات التنمية العمرانية تبعا لتقييم األداء، 

والمستجدات المختلفة.
توفير التمويل الالزم للمدينة الجديدة، ودراسة 
األسلوب األمثل لمشاركة القطاع الخاص لتخفيف 

العبء عن كاهل الدولة.

المدن الجديدة
سياسة إنشاء المدن الجديدة فى  مصر 

تعكس غياب استراتيجية شاملة متكاملة

أسلوب إدارة التنمية العمرانية يتسم بالمركزية 
اإلدارية الشديدة ونمطية الهيكل اإلدارى

هناك قصور فى أساليب العمل اإلدارى بأجهزة المدن 
مما يحول دون تحقيق االستغالل األمثل للموارد

10

3 حجم
 االستثمارات المطلوبة 
إلنشاء المدن الجديدة 

ال تستطيع أن تتحملها القدرات 
التمويلية لالقتصاد 

القومى

الحكومة 
يجب عليها إدراك

 حقيقة  مهمة وهى أن العبرة
 ليست بكم المدن الجديدة التى

 يتم إنشاؤها بل بمدى
 االستفادة منها

عشوائية اختيار المواقع 
تتضح فى عدم وضوح 

اإلمكانيات والفرص البيئية 
والعمرانية للموقع
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الكهرباء لها 
مستحقات على 

الوزارات والهيئات 
تقدر بـ»16«  مليار 

جنيه

حكايات
وأسرار

عمرو الجارحى غاضب من طارق عامر بسبب هيمنته على كل األمور الفنية الخاصة بـ»قرض صندوق النقد الدولى«

نرصد.. »خناقات« الحكومة.. الوزراء »مقطعين بعض«

وزير اآلثار يقف ضد وزير السياحة بعد افتتاح 
المتحف المصرى الكبير فى مارس القادم

تسريب أخبار عن 
تولى »الجارحى« 

منصب »نائب 
رئيس الوزراء 

للشئون 
االقتصادية«

على طريقة المذيع الشهير مفيد فوزي.. نقول: 
الناس فى بلدى يتساءلون.. يتهامسون.. ويقولون.. 
لماذا تفشل الحكومة فى مهامها؟! ولماذا إذا قامت 
بإنجاز فإنها تفشل فى تسويقه للناس وال يشعر 
به الرأى العام؟! ولماذا يبدو للرأى العام أن حركة 
الحكومة بطيئة جــدا تشبه إلــى حــد كبير حركة 
السلحفاة؟! ولــمــاذا يبدو وزراء الحكومة كأنهم 
يعملون موظفين فقط وال هم لهم إال المرتبات 

والحوافز والبدالت والمكافآت؟!
كل هــذا سنتعرف على أسبابه خــال السطور 
القادمة!! فى البداية دعونا نؤكد أن هذه األسئلة 
مشروعة وحاسمة وحقيقية وتعبر بكل حياد عن 
نبض الــشــارع الــمــصــر!! بــل أنــنــا نــزيــد على هذه 
األسئلة ونقول إن شعبية حكومة المهندس شريف 
إسماعيل فى نقصان مستمر.. ويبدو أن ذلك له 

أسبابه.
ــا تــاجــر..  1- خــنــاقــات الـــــوزراء عــلــى عينك ي
وبصراحة عدد كبير من الــوزراء »مقطعين بعض« 
لدرجة أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل 
ــه..  ــ يتدخل شخصيا لفض االشــتــبــاك بين وزرائ
وغالبا ما تكون وجهة نظره فى صف ما ومنها.. 
خــافــات طاحنة بين وزيـــرة االستثمار والتعاون 
الدولى الدكتورة سحر نصر وعدد من مستشاريها 
ــر الــمــالــيــة عمرو  ــة.. مــع وزيـ ــاث ويــبــلــغ عــددهــم ث
الجارحى ونوابه الثاثة.. بسبب الهيمنة على عقل 

رئيس الوزراء.
الــخــاف أيضا بين وزيـــرى البترول المهندس 
ــارق الــمــا.. والــكــهــربــاء محمد شــاكــر.. على  طـ
المديونية الخاصة بــالــوزارتــيــن لــدى بعضهما.. 
فوزارة الكهرباء لها أموال ومستحقات متأخرة لدى 
وزارة البترول بلغت 16 مليار جنيه.. فى المقابل 
وزارة البترول تهتم الكهرباء بأنها تحصل على 
المواد البترولية والــمــازوت لتشغيل محطات ولم 
تدفع أى مستحقات حتى اآلن ومتأخرة منذ سنوات 
عديدة.. وهذا يسبب تأخيرا فى إمداد المحطات 
بالمازوت ما يؤثر على استمرار التيار الكهربائي.. 
ويسبب مشكات بين الوزارتين.. ينعكس بطبيعة 
الحال على أداء الحكومة.. ويشعر به المواطن 

العادى.
الــخــافــات الــنــاتــجــة عــن حــيــرة الــحــكــومــة فى 
ــوزارة  اخــضــاع بنك التنمية واالئــتــمــان الــزراعــى ل

الزراعة أو اخضاعه للبنك المركزى.. وهذا يترتب 
عليه حالة من عدم االتزان بين صفوف الفاحين.. 
كانت الحكومة قد قــررت نقل تبعية بنك التنمية 
واالئتمان الــزراعــى من وزارة الــزراعــة إلــى البنك 
المركزى وهو ما أدى إلى ثورة الفاحين وشعروا 
بأن وزارة الزراعة تبتعد عن أداء دورهــا المساند 
للفاحين.. وال تباشر عملية جــدولــة ديونهم.. 
والمتأخرات التى سببتها سياسات الــوزارة خال 

السنوات الماضية.

تدخات البنك المركزى فى السيطرة والهيمنة 
على بنك التنمية واالئــتــمــان الـــزراعـــى.. ليست 
ــى.. بــل تــدخــل طـــارق عــامــر محافظ البنك  ــ األول
المركزى فى فرض رأيه فيما يتعلق بكل التفاصيل 
الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى وبذلك فهو 
يسيطر على كل أمور وزارة المالية وهو ما يغضب 
عمرو الجارحى وزير المالية.. صاحب الحق األول 

فى جميع مفاوضات صندوق النقد الدولى.
ــإن رئــيــس الــــوزراء المهندس  وعــلــى مــا يــبــدو ف

شريف إسماعيل يقف دائما فى موقف عدائى ضد 
وزير المالية عمرو الجارحى خاصة بعد مواقفه مع 
وزيرة االستثمار ومحافظ البنك المركزى.. وذلك 
بعد أن تسربت أخبار تؤكد تولى الدكتور عمرو 
ــوزراء للشئون  ــ الــجــارحــى منصب نائبا لرئيس ال
االقتصادية بعد استحداث المنصب خصيصا له.. 
وذلك بعد حالة االرتياح واالستحسان الذى ياقيها 
»الــجــارحــى« مــن الرئيس عبدالفتاح السيسى.. 
خاصة بعد نجاح »الجارحى ونــوابــه الثاثة« فى 

مهامهم ســواء فــى الــخــزانــة العامة أو الضرائب 
أو الجمارك لدرجة أن عــددا من الــوزراء نصحوا 
»عمرو الجارحى« بضرورة عدم الدخول فى صدام 
مع رئيس الــوزراء شريف إسماعيل.. لكنه يقول: 

»طول مانا صح.. يبقى صدام  صدام«.
خــافــات الــــوزراء امــتــدت إلــى وزيـــر الصناعة 
والــتــجــارة طـــارق قابيل مــع الــدكــتــور خــالــد فهمى 
وزيــر البيئة بعد الموافقات التى تسمح بها وزارة 
الصناعة والتجارة للمصانع بإلقاء مخلفاتها فى 
نهر النيل مما يــؤدى لقيام وزارة البيئة بإصدار 
تقارير تقضى بضرورة غلق هذه المصانع.. اتحاد 
الصناعات مــن ناحيته اشتكى لــوزيــر الصناعة 
والتجارة من سوء تصرف وزارة البيئة مع أصحاب 
المصانع الذين لجئوا التحاد الصناعات للشكوى 
من وزارة البيئة.. بدوره قام وزير الصناعة والتجارة 
بالتحدث مع زميله فى الــوزارة خالد فهمى وزير 
البيئة الــذى رد عليه وقــال: عليهم تقنين وضعهم 
وعدم إلقاء مخلفاتهم فى مياه نهر النيل ألن ذلك 
يضر بصحة المصريين.. وهو ما أدى إلى تدخات 
رئيس الوزراء الذى اقترح ضرورة اعطاء أصحاب 
المصانع مهلة مــن 6 شــهــور حتى سنتة لتقنين 

وضعهم يتم خالها عدم غلق هذه المصانع.
والخناقة األكــبــر التى تدخل فيها المهندس 
ــوزراء تتلخص فى  ــ شــريــف إســمــاعــيــل رئــيــس الـ
هيمنة وصراع وزير اآلثار خالد العنانى مع وزير 
السياحة يحيى راشد بعد اقتراب المرحلة األولى 
من افتتاح المتحف المصرى الكبير فى نهاية 
ــه ســيــدر مــصــدرا للدخل  مـــارس 2018 حيث إن
القومى يقترب مــن الــــ8 مــلــيــارات جنيه سنويا 
ويعتبر مصدرا للسياحة العالمية وهــو ما أدى 
إلى سعى وزارة السياحة لضمه إليها حتى يكون 
هناك تنسيقا أكبر فيما بينهما ليساعد على جلب 
سياحة خارجية من أسواق دولية منها كازاخستان 
ــا لمشاهدة  وجنوب شــرق آسيا والصين وأوروبـ
معالم المتحف المصرى الكبير.. لكن وزير اآلثار 
رفض ذلك رفضا تاما وصمم على تبعية المتحف 
ــار.. فكان االقتراح بضم وزارة اآلثار  لــوزارة اآلث
إلى وزارة السياحة.. مع تولى أمين عام المجلس 
األعلى لآلثار التابع لـــوزارة السياحة فيما بعد 
مسئولية اإلشراف على المتحف.. لكن المهندس 
شريف إسماعيل فضل بقاء الــوضــع كما هــو.. 
حفاظا على سرعة االنتهاء من اللمسات النهائية 
للمرحلة األولى للمتحف المصرى الكبير خاصة 

أنه مفخرة لمصر.

وزير المالية يقول 
عن صدامه مع 
رئيس الوزراء: 

»طول ما أنا صح.. 
يبقى صدام  صدام«

اتحاد الصناعات 
يطلب وساطة طارق 
قابيل للشكوى من 

وزير البيئة

أكثر من 6800 مركز 
للدروس الخصوصية 

 منتشرين فى
27 محافظة

»خناقة« سحر نصر 
مع وزير المالية ونوابه 

الثالثة.. وشريف إسماعيل 
ينحاز لوزيرة االستثمار

البترول عايزة فلوسها 
من الكهرباء.. وتهدد 

بعدم إمداد المحطات 
بالمازوت

محافظ البنك المركزى 
يشتبك مع وزير الزراعة 

والسبب بنك التنمية 
واالئتمان الزراعى

وزير الصناعة فى خناقة مع 
وزير البيئة والسبب تقارير 

خالد فهمى ضد المصانع التى 
تلقى مخلفاتها فى النيل

شريف 
إسماعيل 

مرعوب من 
تزايد نفوذ 
وزير المالية

مافيا الدروس الخصوصية تسرق 26 مليار جنيه من جيوب المصريين
كشف الــدكــتــور حــمــدى عــرفــة أســتــاذ اإلدارة 
الــعــامــة والمحلية واســتــشــارى تطوير المناطق 
العشوائية أن مافيا الــدروس الخصوصية تقتلع 
من جيوب المصريين ما يقرب من 26 مليار جنيه 
سنويا فى ظل ان متوسط مرتبات المواطنين فى 
مصر تصل إلــى 2000 جنيه فقط حيث يوجد 
مــا ال يقل عــن أكــثــر مــن 6800 مــركــز لــلــدروس 
الخصوصية منتشرين فــى 27 محافظة حيث 
يصل متوسط دخــل عــدد كبير من هــذه المراكز 
إلــى 30 مليون جنيه سنويا على األقــل وهناك 
بعض المناطق الراقية فى المدن الجديدة يصل 
الساعة بها إلــى 200 جنيه خــال مــدة الــدرس 
الخصوصى الــيــومــى الـــذى يصل إلــى ساعتين 
وتصل فى المناطق الشعبية إلى 50 جنيها مصريا 
حيث إنه البد من زيــادة مرتبات المدرسين لكى 
يتم محاسبتهم على كل تقصير حيث إن مرتباتهم 
هزيلة وتتراوح ما بين 800 جنيه إلى 2000 جنيه 
مصرى ومــديــرى الــمــدارس تصل مرتباتهم إلى 
2400 جنيه فقط بعد أن أمضوا أكثر من 25 عاًما 
فى الخدمة وهذا يرجع إلى عدم العدالة فى نظام 
الكوادر وقانون الخدمة المدنية الذى استثنى 26 
إدارة ووزارة حكومية فى ظل وجود موقف سلبى 
من مجلس النواب تجاه قضية التعليم فى مصر 
مع العلم ان ميزانية التربيه والتعليم فى مصر 83 
مليار جنيه موزعه على 27 مديرية تربية وتعليم 
وما يتبعها من إدارات تعليمية فى المدن واألحياء 
والــقــرى شاملة أجــور مليون و200 ألــف مــدرس 
وإدارى ووسائل ومهمات الفصول والتعليم شاملة 
أيضا ما يتطلبه احتياجات الـــ51 ألــف مدرسة 
و482 ألف فصل موزعين على 22 مليون طالب 
وطالبة بنسبة تتزايد سنويا تصل إلى 4% بداية 
من مرحلة ريــاض األطفال وصــوال إلــى المرحلة 
الثانويه حيث إن نسبة مساهمة القطاع الخاص 

ضعيفة جــدا حيث تصل إلــى 1100 مدرسة مع 
العلم أن هناك أكثر من 16 ألف معلم غير معينين 
فــى وزارة التربية والتعليم يعملون فــى مراكز 
الــدروس الخصوصية غير المرخصة يستنزفون 
جيوب المصريين وتتجاهل الــدولــة عبر عقود 
وحتى اآلن تعيينهم أو زيادة مرتباتهم فى ظل أن 
85% من ميزانية التربية والتعليم فى مصر موجهة 

إلى األجور فقط.
كما كشف عــن تــواطــؤ األغلبية العظمى من 

ــرى األبنية  قـــيـــادات اإلدارة المحلية مــن مــدي
التعليمية ووكاء وزارة التربية والتعليم المنتشرين 
ــدروس  فــي المحافظات مــع عصابات ومافيا ال
ــود مــوقــف سلبى من  الخصوصية فــى ظــل وجـ
اإلدارات التعليمية تجاه هذه المافيا مطالبا وزير 
العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين 
بإدارات التفتيش والشئون القانونية فى مديريات 
التربية والتعليم لتحويل كل من تسول له نفسه 

فتح مركز للدروس الخصوصية بصفة مخالفة.

تواطؤ القيادات المحلية مع المافيا وراء انتشار 
الظاهرة ورفع قيمة الساعة لـ200 جنيه

وزير التعليم يصرف 580 ألف جنيه مجاملة 
لموظفة محالة للمحاكمة التأديبية

قرر ترقيتها رئيًسا 
للخدمات الطالبية.. 

ووافق على سفرها 
رئيسا لبعثة فى لبنان 

قــام الــدكــتــور طـــارق شــوقــى وزيـــر التربية 
والتعليم، بضرب قرار النيابة اإلدارية عرض 
الــحــائــط، وذلــك بعد أن قــرر إســنــاد رئاسة 
اإلدارة المركزية لشئون الخمات الطابية، 
لموظفة مــحــالــة للمحاكمة الــتــأديــبــيــة فى 
واقــعــة فــســاد إداري تــوصــف بأنها »خيانة 
أمــانــة«، لما قامت به الموظفة أثناء عملها 
مدير عام التربية الرياضية، ثم قامت بوضع 
درجات الحافز الرياضى البنتها »خلود« دون 
وجــه حــق، فــى بطولة الجمهورية لأللعاب 
الفردية وهــى لعبة »السباحة«، حيث كانت 
ــذاك عــن تــلــك البطولة،  ــ هــى المسئولة آن
األمر الذى تقرر معه إحالتها إلى المحاكمة 

التأديبية.
ولم يكتف الوزير بذلك بل وافق على سفر 
ــى لبنان فــى سبتمبر  الموظفة المتهمة إل
الــجــارى كرئيس للبعثة المصرية، وعضو 
المكتب التنفيذى لاتحاد العربي، للمشاركة 

فى بطولة دورة الجمنزياد المدرسى األول.
وقالت المصادر إن سفر البعثة التى تكونت 
من الموظفة المتهمة ومعها 25 طالبة كلف 
ــوزارة، 580 ألــف جنيه ثمن تذاكر  خزينة الـ
وإقامة وبدل ترقية خال الفترة . من 6 إلى 
15 سبتمبر 2017، بمشاركة منتخبات دول 
مصر، الجزائر، الكويت، فلسطين، المغرب، 
سلطنة عــمــان، ولبنان الــدولــة المستضيفة 

للدورة.
وتعم حاليا حالة من االستياء بين موظفى 
وقيادات ديوان عام وزارة التعليم، خاصة أن 
الوزير يعلم بحقيقة التهم، والتحقيقات التى 

أجرتها النيابة اإلدارية مع هذه الموظفة.

مهزلة 

يوسف بالل

اجلارحىسحر
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ملفات ساخنة على مكتب الرئيس
تعليمات عليا 

باالنتهاء من تنفيذ 
المشروعات بنهاية 

مارس 2018

باقى أشهر قليلة على انتخابات الرئاسة 
فــى مــصــر.. أسابيع مــعــدودة وتــبــدأ المعركة 
األشرس والتى تستعد لها مؤسسة الرئاسة.. 
حيث يصر الرئيس عبدالفتاح السيسى على 
أن يتم انجاز جميع المشروعات التى أعلن 
ــدأ فيها.. ويتم الضغط على جميع  عنها وب
مؤسسات الدولة من هيئات ووزارات من أجل 
تقديم موعد افتتاحات هذه المشروعات من 
30 يونيو 2018 إلى 30 مارس 2018 أى قبل 
بدأ انتخابات الرئاسة القادمة.. والدخول فى 
معمعة المنافسة االنتخابية للتأكيد على وفاء 
السيسى بوعوده التى قطعها على نفسه أمام 

جموع المصريين.
فقد تم االســـراع من االنتهاء من النفقين 
اللذين يتم إنشاؤهما أسفل قناة السويس 
ويتم اآلن التعجيل باالنتهاء منهما خالل نهاية 
ــان  ــلــواء أرك مـــارس 2018 والتشديد على ال
حرب كامل الوزير من أجل تسليم النفقين فى 
الموعد الجديد.. اللذين يعتبران الدعامة 
الرئيسية للتنمية فى سيناء ويساعدان على 
زيـــادة حجم االســتــثــمــارات فــى شمال سيناء 
وجنوبها.. ويعتبران مطلبا شعبيا منذ سنوات 
طويلة جدا حيث إن سيناء -بجاللة قدرها- 
يخدمها نفق واحـــد فقط هــو نفق الشهيد 
أحمد حمدى.. وأيضا االنتهاء من المرحلة 
األولـــى مــن مــشــروع تنمية هضبة الجاللة.. 
ــى مـــن مــديــنــة الــمــنــصــورة  ــ ــة األولـ ــمــرحــل وال
الجديدة.. والمرحلة األولى من مدينة العلمين 
الجديدة.. واالنتهاء أيضا من مشروع المليون 
ونــصــف فـــــدان.. الــمــرحــلــة األولــــى فــقــط.. 
ــرة يتم  ومــشــروع تــعــداد ســكــان مصر ألول م
منذ أكثر مــن 20 عــامــا.. ومــشــروع االسكان 
االجتماعى واالنتهاء من إنشاء مليون ونصف 
وحـــدة سكنية وأيــضــا االنــتــهــاء مــن المرحلة 
ــة الــجــديــدة كل  ــ ــى مــن العاصمة اإلداري األولـ
هذا وأكثر يتابعه الرئيس السيسى بنفسه مع 
المسئولين المعنيين بــاألمــر.. ويتابع بنفسه 
أدق التفاصيل مع القوات المسلحة المتمثلة 

فى الهيئة الهندسية.. ويتابع بدقة مع رئاسة 
الوزراء أوال بأول.. لدرجة أن الرئيس السيسى 
يتصل بنفسه بالوزراء للتأكد من سرعة إنجاز 
المهام الموكلة إليهم مثلما يتابع ملف توفير 
السلع للمواطنين ومــدى توافرها للمواطنين 
فى األسواق مع اللواء الدكتور على مصيلحى 
وزيـــر الــتــمــويــن.. أيــضــا يتابع الــرئــيــس كافة 
أعمال الموازنة العامة المصرية بكل تفاصيلها 
مــع وزيـــر المالية عــمــرو الــجــارحــى بحضور 
نوابه الثالثة الذين يعرفهم جيدا ويناقشهم 
جيدا فى كافة التفاصيل.. الدكتور محمد 
معيط عن الخزانة العامة.. والدكتور عمرو 
المنير عن الضرائب.. والدكتور محمد كوجك 
أســرار الــديــوان العامة وكيفية توفير نفقات 
واســتــحــداث بــدائــل أخـــرى لتمويل الموازنة 

وشئون قرض صندوق النقد الدولى.

ـــ»24« ســاعــة.. إضــافــة  ــ مــؤســســات طـــوال الـ
إلــى انضمام الـــوزراء المعنيين مثلما يحدث 
ــى مــثــل هــذه  ــى مــنــاقــشــات ســد الــنــهــضــة ف ف
المناقشات ينضم وزير الرى ويتم االستعانة 
بخبراء كبار متخصصين فى ملف حوض النيل 
وشــئــون الــقــادة االفريقية مثل الدكتور سيد 
فليفل الذى تم االستعانة به مــرارا وتكرارا.. 
والـــذى تــم تعيينه عضوا فــى مجلس النواب 
كــواحــد مــن أبـــرز المتخصصين فــى شئون 
دول حــوض النيل.. نفس الشىء يتم حينما 
تتم مناقشة موضوعات تهم األمــن القومى 
المصرى يتم االستعانة بشخصيات كبرى 
مثل الــلــواء شيرين حسن المسئول السابق 
ــــذى تــم االستعانة  ــوات الــبــحــريــة وال ــق فــى ال
ــرارا فــى اســتــشــارات كثيرة  ــكـ بــه مــــرارا وتـ
خاصة حينما تم التشاور فى إنشاء القاعدة 
البحرية الجنوبية المطلة على البحر األحمر 
ــه بــعــض الــمــهــام فــى المنطقة  ــاد ل وتـــم اســن
االقتصادية فى محور قناة السويس.. أما فى 
الشئون األمريكية فيتم االستعانة بالدكتور 
عبدالمنعم الــمــشــاط الخبير فــى الشئون 
األمريكية منذ عهد الدكتور بطرس بطرس 
غالى.. واالستعانة بالدكتور عبدالمنعم سعيد 
ــرام لــلــدراســات السياسية  مــديــر مــركــز األهــ
واالستراتيجية.. واالستعانة باللواء أحمد 
عبقدالحليم عضو المجلس المصرى للشئون 
الخارجية واالستعانة بـ»هانى قسيس« رئيس 
جمعية رجال األعمال المصريين األمريكان.. 
وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة األمريكية 

بالقاهرة.
الرئيس السيسى يــقــود بنفسه السياسة 
الخارجية وجميع الملفات الحساسة وخاصة 
الملف الفلسطينى.. والـــذى يصر الرئيس 
السيسى على ضــرورة تحقيق إنجاز ملموس 
فى هذا الملف.. يطالب مــرارا وتكرارا بحل 
الدولتين.. والــعــودة لما قبل حــدود 1967.. 
والجلوس على مــائــدة المفاوضات وتحقيق 
السالم العادل.. كل هذه الملفات على مكتب 
الرئيس السيسى يتابعها بنفسه أوال بــأول 
بعناية خاصة.. ودقة فى التنفيذ.. عينه على 
إنجاز المشروعات قبل نهاية مــارس 2018 
آخــر شــىء يفكر فيه هى انتخابات الرئاسة 
ــه يعلم أن الكرسى الــرئــاســى ال  الــقــادمــة ألن
يدوم.. ويقول دائما: »الله غالب على أمره«.. 
وكل أمله أن يعبر بمصر من المرحلة الصعبة 
التى تمر بها.. من الفوضى إلى االستقرار.. 
مــن الــتــهــديــد لــأمــن الــقــومــى الــمــصــرى إلــى 

مرحلة األمان والطمأنينة.

ــوام السابقة أن األجــهــزة األمنية تعافت  أعـ
واستطاعت إنجاز الكثير لحماية البالد من 
الجماعة االرهابية المتطرفة التى تخطط 
لخدمة أهدافها واســقــاط الــدولــة.. وهــو ما 
تعيه األجهزة األمنية واستطاعت إنجاز الكثير 
والكثير الحباط أى مخططات خبيثة للنيل من 

أمن واستقرار مصر.
الملف األكثر حساسية هو: الملف الخارجى 
ــا خـــالل حــكــم الــرئــيــس  ــا شــاهــدن ــن حــيــث إن
السيسى أن الــمــلــف الــخــارجــى لــم يــعــد من 
صميم عمل وزارة الخارجية فقط بل أصبح 
يشارك فى الملف جهاز المخابرات العامة 
إضافة إلى مؤسسة الرئاسة.. ويشكل الثالثة 
»الخارجية والمخابرات والــرئــاســة« محورا 
لتشكيل الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــمــصــريــة.. 
ــاخـــن بــيــن الــثــالث  ــنـــاك خـــط سـ ولـــهـــذا هـ

ويؤكد الخبراء أن الرئيس السيسى لديه 
»ترمومتر« لقياس مدى حجم ما أنجزه السادة 
ــوزراء.. يطالبهم باالسراع فى االنتهاء من  الـ
المشروعات المدرجة فى الخطة.. بل وتقديم 

موعد افتتاحها ثالثة شهور كاملة.
ولــم ينس الرئيس السيسى أنــه كــان مديرا 
للمخابرات الحربية فى أخطر فترة مرت بها 
مصر منذ يناير 2010 حتى 12 أغسطس 
2012.. لــذا يولى اهتماما خاصا باألجهزة 
األمنية المختلفة.. يهتم بتقاريرها.. يعمل 
كل ما فى وسعه لتقوية األجهزة.. واحتفاظها 
باستقالليتها والدفاع عنها ضد المتجاوزين 
فى حقها.. واألهم أن السيسى يهتم بعمليات 
التنسيق فيما بينهم والــتــواصــل المستمر 
والــتــعــاون المستمر مــن أجــل الــحــفــاظ على 
مصر وأمــنــهــا.. ومــن الــواضــح خــالل الثالثة 

بالل الدوى

باألسماء: 
قائمة الخبراء 
الذين تستعين 

بهم الرئاسة 
والملفات 

المكلفين بها

خط ساخن 
بين الرئاسة 
والخارجية 

والمخابرات طوال 
الـ24 ساعة

معيط
املنير

اهتمامات خاصة بتوفير السلع التموينية للمواطنين

بناء على تقارير سيادية وتعليمات رئاسية مشددة سعد زغلول قالها »مافيش فايدة«

وزير الصحة »كعب داير« على 
مستشفيات الحكومة لمدة 3 أسابيع

رئيس »التنظيم واإلدارة« يعين زوجة عضو 
مجلس النواب فى شركة بترول باألمر المباشر

فــى واقــعــة غريبة، تؤكد ان الحكومة 
مازالت على قديمه، وان رئيس الحكومة 
شــريــف إســمــاعــيــل وكــبــار المسئولين 
فى حكومته، لم يتعلموا الــدرس جيدا، 
وأصــــــروا بــشــكــل مــخــز عــلــى مخالفة 
تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، حيث كشفت مــصــادرنــا فى 
الــجــهــاز، ان المستشار محمد جميل 
رئيس الجهاز، وقــع فى مخالفة إداريــة 
وقانونية جسيمة، تخالف قانون الخدمة 
المدنية، والقرار الجمهورى الصادر به 
قانون81 لسنة 2016، والذى ينص على 
منع أى تعيينات فى الجهات الحكومية 
إال من خــالل مسابقة عامة يعلن عنها 
ــالم، وتتمثل المخالفة  فــى وســائــل اإلعـ
فى  تلقي رئيس التنظيم واإلدارة اتصاال 
ــضــرورة  ــس الــــــوزراء ب ــي هــاتــفــيــا مـــن رئ
استقبال عضو مجلس نواب وزوجته، عن 
إحــدى دوائــر محافظة الشرقية، وتلبية 

طلباته.
وأكـــدت الــمــصــادر أن رئــيــس الجهاز 
ــه، وبــعــد نصف  استقبل الــنــائــب وزوجــت
ساعة من االستقبال والــتــرحــاب، طلب 
من رئيس قطاع الخدمة المدنية، تجهيز 
ملف واستمارة 5 لتعيين وتوفير درجة 

وظيفية، لزوجة النائب الموقر الحاصلة 
على درجــة الماجستير على الرغم من 
تجميد التعيينات الحكومية للحاصلين 
على درجات الماجستير والدكتوراه حتى 
دفعة 2013، وذلك بشركة مصر للبترول، 
ومخاطبة وزارة المالية، بمخاطبة تفيد 
موافقة الجهاز على توفير درجة وظيفية 
لــلــزوجــة، ومطلوب مــن المالبية توفير 
درجــة مالية للزوجة فى غضون اسبوع 
حتى يتسنى تعيينها على الــبــاب االول 
ــم تثبيتها فــى شــركــة مــصــر للبترول  ث
إحدى الشركات القابضة التابعة للجهاز 
اإلدارى للدولة، لكنها ال تخضع لقانون 

الحدين األقصى واألدنى لأجور .
المثير أن الــمــصــادر أكــدت أن مصر 
للبترول كانت  قد أرسلت خطابا مسبقا 
للجاهز المركزى تخطره بوجود مكان 
خـــال لوظيفة شــاغــرة تمهيدا لتعيين 
زوجة النائب، والتى من المؤكد أن رئيس 
ــر البترول األسبق  الـــوزراء الحالى ووزي
له دور كبير فى تعيين زوجة النائب فى 
هذه الوظيفة بالتحديد، لتؤكد لنا هذه 
الواقعة وبعد حــدوث ثورتين كبيرتين، 
ــول  ــارة الــزعــيــم ســعــد زغــل ــبـ تـــرســـخ عـ

الشهيرة »مافيش فايدة«.

وزيـــر الصحة الــدكــتــور أحمد 
عماد الدين تلقى تعليمات عليا 
بعدم التواجد فى مكتبه بالوزارة 
لــمــدة 3 أســابــيــع قـــادمـــة، حيث 

صــــدرت تــعــلــيــمــات رئــاســيــة 
بــــــضــــــرورة اشـــــــراف 

ــة  ــحـ ــصـ وزيــــــــــر الـ
شــخــصــيــا عــلــى 
الــمــســتــشــفــيــات 
ــة  ــ ــي ــ ــوم ــ ــك ــحــ ــ ال
ومـــــــعـــــــرفـــــــة 
ــات  ــاجــ ــ ــي ــ ــت احــ
الــمــســتــشــفــيــات 

وزيـــــــارتـــــــهـــــــا، 
ــة  ــعـــة حــرك ــابـ ــتـ ومـ

الــعــمــل بـــهـــا، وســيــر 
ــات والــمــهــام التى  ــورديـ الـ

تــوكــل لــالطــبــاء فيها، بعد ورود 
وعــدة تقارير تؤكد تــردى أحــوال 
المستشفيات فــى مصر وزيــادة 
ــن ســوء  ــن مـ ــي ــواطــن ــم شـــكـــوى ال
الخدمة الطبية فى المستشفيات 
الحكومية، وكثرة المعاناة التى 
يتعرض لها الــمــواطــن المصرى 
فــى المستشفيات الحكومية، 

وقد نقل هذه الرؤية لعدة جهات 
هامة فى الدولة، أعضاء مجلس 
الــنــواب الذين اشتكوا كثيرا من 
عدم توافر أماكن للمرضى وعدم 
استقبالهم وســـوء الخدمة، 
مما جعل الـــرأى العام 
كله يشعر بالغضب 
ــوفــر  ــدم ت ــ ــن عـ ــ م
أدنــــــــى خـــدمـــة 
طـــــبـــــيـــــة فـــى 
المستشفيات 

الحكومية.
الــــتــــقــــاريــــر 
الــــــرقــــــابــــــيــــــة 
والــســيــاديــة أكــدت 
ــضــا حــجــم مــعــانــاة  أي
المواطنين مع األطباء فى 
المستشفيات الحكومية، ولهذا 
كانت التعليمات بإعطاء الوزير 
مهلة »3« أسابيع لكى يمر على 
أهـــم المستشفيات الحكومية 
ــى مـــصـــر، بـــشـــرط أن تشمل  فـ
هـــذه التعليمات المستشفيات 
فى المدن والقرى والمراكز فى 

الدلتا والصعيد.

السيسىاجلارحى

جميل

عماد
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مخالفات بالماليين تصيب الشركة العربية لألدوية بالشلل وال عزاء للمرضى الفقراء

إهدار المال العام فى شركة أبوقير لألسمدة يهدد ثروة مصر الزراعية
ــور  ــت ــدك ــم ال ــن اســ ــم اإلعـــــان عـ حــيــنــمــا تـ
عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الحالى لتسند 
ــدة األهمية  ــوزارة شــدي ــ إلــيــه حقيبة تــلــك الـ
ــخــطــورة، خــرجــت علينا وســائــل اإلعـــام  وال
لتكشف عن باغات قدمت ضد الرجل تطعن 
فى نزاهته وذمــتــه، منذ أن كــان مسئوًل عن 
البحوث الزراعية، ووقتها تعددت اآلراء التى 
ــًرا؛ ألن وزارة  ــ ــأل يــأتــى »الــبــنــا« وزي طالبت ب
الزراعة تحديًدا إلى جانب حساسية وضعها 
بالنسبة لــأمــن الــقــومــى الــمــصــرى، لكونها 
سلة الغذاء المسئولة عن إطعام المصريين، 
ــًضــا أكــثــر وزارة عــانــت مــن الفساد  فــهــى أي
والتاعبات، منذ إسنادها ليوسف والى وزير 
الــزراعــة فــى عهد الــرئــيــس األســبــق حسنى 
مبارك والرجل القوى فى نظامه، وحتى بعد 
ثورتى 25يناير و30يونيو، كانت هى الــوزارة 
الــوحــيــدة الــتــى قــدمــت وزيــريــن مــن المكاتب 
الفاخرة إلى غياهب السجون، أحدهما سجن 
بعد اإلقالة وهو أيمن أبو حديد، والثانى خرج 
مــن مجلس الـــوزراء إلــى ســيــارة الترحيات، 
خال دقائق من إجباره على تقديم استقالته 

وهو المحبوس حالًيا صاح هال.
وعلى الرغم من كل األصــوات التى طالبت 
بعدم إسناد حقيبة الــزراعــة للوزير الحالى، 
قبل أن يحلف اليمين، تم تعيين الدكتور عبد 
المنعم الذى كانت تصريحاته األولى، تتحدث 
عــن أن جميع الــبــاغــات الــتــى قــدمــت ضده 
كانت كيدية؛ ألنــه أعلن الحرب على الفساد 
ولــم يسمح بالتجاوزات فى كل المواقع التى 
تولى قيادتها، بــل وأشـــار إلــى أن مهمته هى 
ربط البحث العلمى باإلنتاج الزراعى، خاصة 
فى مجالت إنتاج السماد والبذور والمبيدات 

الزراعية.
وبعيًدا عــن الباغات الكيدية نضع على 
مكتب الوزير تقرير رسمى صــادر حديًثا عن 
الجهاز المركزى للمحاسبات، يتناول ما يحدث 
داخــل شركة أبوقير لأسمدة، وهــى لمن ل 
يــعــرف إحـــدى أكــبــر وأعـــرق شــركــات الــدولــة 
العاملة فــى هــذا الــمــجــال، فــى الــوقــت الــذى 
تعانى فيه الزراعة والفاح المصرى األمرين، 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســعــار الــســمــاد الــمــســتــورد 
ــدولر، ناهيك عــن وقوعنا فى  ــال لرتــبــاطــه ب
براثن السماد الكيماوى المستورد، وما يحمله 
إلــى بطون المصريين وأراضــيــهــم مــن أوبئة 
وسرطانات، ومن ثم تتعاظم الحاجة إلى إحياء 
وتنمية شركات السماد الوطنية وإنقاذها من 

آفات المخالفات التى تنخر فى جذورها.
وحــول تلك المخالفات قــال تقرير الجهاز 
المركزى للمحاسبات أن المخصصات التى 

رغم ما يشاع بشكل متكرر عن ارتفاعات 
ــدواء  ــورط شــركــات ال أســعــار األدويـــة، وعــن ت
ــغــاء والــتــاعــب بــعــاج الــنــاس،  فــى لعبة ال
حتى وصــل األمــر إلــى تلويح نقابة صيادلة 
ــرارًا؛ للحد  ــ ــك ــ ــراب مـــــرارًا وت ــاإلضـ مــصــر بـ
مــمــا أســمــوه اســتــغــال الــشــركــات للمريض 
ــواء، مــع تتالى تلك  والصيدلى على حــد سـ
النوعية من األزمــات دائًما ما يــردد الخبراء 
من كبار األطباء والصيادلة أن الحل األمثل 
إلنقاذ منظومة الصحة متكاملة هو العودة 
إلــى إنتاج الـــدواء داخــل مصر، والتوسع فى 
تشجيع شركات األدوية خاصة التابعة للدولة، 
حــتــى ل يــقــع الــمــريــض ومــعــه الــصــيــدلــى بل 
والمستورد فريسة لجنون الدولر ومؤامرات 
مافيا صناعة الـــدواء العالمية التى يتحكم 
فيها كالمعتاد اللوبى الصهيوني في أوروبــا 

وأمريكا.
وعــلــى خلفية مــا سبق يصبح إصـــاح بل 
ــدواء الحكومية مــن شبح  وإنــقــاذ شــركــات الـ
الفساد واإلهــمــال بمثابة فــرض عين، ولكن 
كيف لتلك الكيانات العريقة والعماقة أن 
تتنفس إذا كانت تئن تحت وطأة المخالفات 
ــتــجــاوزات الــتــى تكشفها تــقــاريــر الجهاز  وال

المركزى للمحاسبات.
ومــؤخــًرا صــدر تقرير الجهاز حــول األداء 
المالى واإلدارى للشركة العربية لــأدويــة، 
ليرصد فــى مستهل ســطــوره خطأ تتجاوز 
قيمته الـ40 مليون جنيه، يتعلق بالمخزون من 
اإلنتاج التام الذى تم تقييمه طبًقا لتكلفة 30 
يونيو 2016، بنحو 40.47مليون جنيه، ولم 
يتم تقييمه على أساس صافى القيمة البيعية 
بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى 
الخاص بتقييم المخزون، كما أوضح التقرير 
أن مخزون منتجات الشركة يتضمن أصناف 
ــاف مــخــزون إنــتــاج تــام قاربت  راكـــدة وأصــن
على النتهاء، باإلضافة إلى المستحضرات 

المحرزة بمعرفة وزارة الصحة.
وعلى ذكــر اإلنــتــاج الــتــام وقيمته البيعية، 
أشــار تقرير المركزى للمحاسبات إلى قيام 
اإلدارة بتخفيض مبيعات اإلنتاج التام بنحو 
12.66 مليون جنيه، تتمثل فى قيمة فواتير 
لــم يتم تسليم مشمولها للعماء، واألدهــى 
أن هــذا المبلغ يتضمن 10.5 مليون جنيه، 

تخص عماء التصدير، وكأن القائمين على 
ــة« ل يــدركــون مــدى حاجة  ــأدوي »الــعــربــيــة ل
الباد للتصدير وتحصيل أكبر قدر ممكن من 

اإليردات بالعملة الصعبة.
وبالرغم من تأخير تسوية هذه الحسابات، 
قامت إدارة الشركة بتحميل قائمة الدخل 

خــال الفترة محل الفحص بنحو 12.99 
مليون جنيه، كمصروفات تقديرية تشمل 
ــداد  قــيــمــة مــخــصــصــات تــقــديــريــة دون إعـ

الـــدراســـة الـــازمـــة، نــاهــيــك عـــن حــســاب 
مصروفات قيمة الدمغة الطبية المقدرة 
عــن ســنــوات سابقة منذ عــام 2011، كما 
أدت سياسة التأخير و«الطناش« إلى تزايد 
قيمة الــغــرامــات المقدرة وفـــروق األســعــار، 
الــمــســتــحــقــة لــصــالــح شــركــة الــجــمــهــوريــة 
ــاف مــراقــب  ــ والـــشـــركـــة الــمــصــريــة، وأضــ
الحسابات الــذى أعــد التقرير أن سجات 
الشركة تحتوى أيًضا على شيكات وأوراق 
قبض مستحقة حتى 31 مــارس 2017، ولم 
يتم تحصيلها، حتى تاريخ صــدور التقرير، 
وبــذلــك تــكــون جملة الــمــديــونــيــات الــصــادر 
بشأنها فــواتــيــر تبلغ نــحــو 33.25 مليون 
جنيه، لم يتم تحصيلها حتى تاريخه، حيث 
أوصــى بالعمل على تحصيل هــذه الفواتير 

والمتأخرات.
ــدولر نجد أن إدارة  وبالعودة إلى نكسة ال
الشركة على ما يبدو تتعامل مع تلك العملة 
بأسلوب الستغناء، حيث كشف التقرير عن 
انخفاض مبيعات التصدير بنحو 1.744 
مليون دولر، بنسبة 53% عن الفترة المثيلة 
من العام السابق، وكأننا ل نعيش فى عصر 
ــة الــخــانــقــة الــحــالــيــة  ــصــادي ــت ــات الق ــ ــ األزم
والقادمة، والتى ل مناص منها إل بالعمل على 

تشجيع الصادرات بكل الوسائل الممكنة.
وفى ضوء ما سبق ليس مستغربًا أن تتحمل 
مثل هذه الشركة أعباء وخسائر بنحو 6.58 
مليون جنيه، تتمثل فى قيمة مديونيات على 
العماء حتى عام 2000 تم إعدامها، وقيمة 
بيع مستحضرات تزيد تكلفتها الكلية عن 
سعر بيعها، باإلضافة إلــى قيمة الغرامات 
ــك الــغــرامــات  ــذل ــل الــتــصــديــر وك عــلــى رســائ
التى تحملتها العربية لأدوية لصالح شركة 
ــة، فــضــًا  ــة الــمــصــري ــشــرك الــجــمــهــوريــة وال
عــن قيمة المستحضرات التالفة وخسائر 

المخزون.
والغريب فى ملف تعامات الشركة مع باقى 
الشركات التى أسماها التقرير بالشركات 
الشقيقة، هو عدم إجراء المطابقات الازمة 
عــلــى األرصـــــدة مـــع جــمــيــع تــلــك الــشــركــات 
الــشــقــيــقــة بــاســتــثــنــاء شــركــتــى الــجــمــهــوريــة 
ومصر للمستحضرات الطبية، ولعل إجــراء 
المطابقات سيكشف عن المزيد من الفروق 
ــرادات الفترة  ــ ــى أن إي والمخالفات، واألدهـ
محل الفحص لم تتضمن حتى اآلن ما يخص 

إيرادات المنح األجنبية عن نفس الفترة.

جملة المديونيات الصادر بشأنها فواتير تبلغ نحو 33.25 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتى اآلن
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سياسة »الطناش« أدت إلى زيادة الغرامات وفروق األسعار 
وتحميل الشركة 12.99 مليون جنيه بدون وجه حق

خطأ بـ40 مليون 
جنيه فى 

المخزون  يشمل 
أصناف راكدة 
وأخرى محرزة 
بمعرفة وزارة 

الصحة

 خفايا ضياع
6 ماليين جنيه 
بسبب خالف مع 

شركة »إيرليكيد«  
ولماذا لم يتم تسجيل 

األراضى الواقعة 
خارج سور الشركة؟

إميان بدر

الشركة تتحمل أعباء وخسائر بنحو 6.58 مليون جنيه 
تتضمن مديونيات على العمالء حتى عام 2000 تم إعدامها

كونتها إدارة أبـــو قــيــر لــأســمــدة لمواجهة 
ــزامــات الــمــالــيــة ل تــكــف لــلــوفــاء بقيمة  ــت الل
الضرائب المتنازع عليها لشركات األمــوال 
والقضايا، وأوضــح التقرير أنه لم يتم تدعيم 
مخصص ضرائب شركات األمـــوال المتنازع 
عليها بنحو  53.89 مليون جنيه، عن القضايا 

تفاصيل قضية الـ53 مليون جنيه من »الدستورية العليا« إلى محكمة النقض

13.65 مليون جنيه ديون مصلحة الجمارك وسر عدم موافاة الجهات الرقابية بحقيقة رصيد الشركة لدى المصلحة
المنظورة أمام محكمة النقض على ضوء حكم 
المحكمة الدستورية العليا، وأوصــى التقرير 
بضرورة تدعيم هذا المخصص، وفًقا لمعيار 
المحاسبة الــمــصــرى الــخــاص بــاللــتــزامــات 

المحتملة.
ــع الــعــمــاء ظهر  وفـــى إطـــار الــخــافــات م

رصيد حساب شركة »إيرليكيد« مديًنا بنحو 
6.27 مليون جنيه، متضمًنا مسحوبات شهرى 
نوفمبر وديسمبر 2016، لــم يتم تحصيلها 
حتى تاريخه لوجود خاف مع الشركة بلغت 
قيمته 2.8 مليون جنيه، باإلضافة إلى مخالفة 
العميل لبنود العقد المبرم مع الشركة لعدم 

سداده التأمين النهائى، ومن ثم طالب التقرير 
بإنهاء الخاف وتحصيل مستحقات الشركة.

ــو قير  ــ ــبــدو ل تــهــتــم إدارة »أب ــى مــا ي وعــل
ــك الــمــســتــحــقــات  ــل ــت ــًرا ب ــيـ ــثـ لـــأســـمـــدة« كـ
ــرداد أموالها  والــمــتــأخــرات، ول يعنيها اســت
المهددة بالضياع والمهدرة بالفعل، حيث رصد 
التقرير عــدم قــيــام الــشــركــة بتسجيل بعض 
األراضــى المملوكة لها، والواقع بعضها خارج 
أســوارهــا، رغــم تــكــرار ماحظات المركزى 
للمحاسبات بشأنها فى تقارير سابقة، فيما 
ظهر رصيد مصلحة الجمارك مديًنا بنحو 
13.65 مليون جنيه، ولم تكلف اإلدارة نفسها 
عناء استخراج شهادة من مصلحة الجمارك 
برصيد الشركة لديها، كما لم تقم بموافاة 
الجهة الرقابية بنموذج يثبت صحة أرصــدة 

الضرائب، عمًا بمبدأ إنه »مال سايب«.
وإذا كــانــت إدارة الــشــركــة تــتــعــامــل بهذا 
األســـلـــوب مــع أمــوالــهــا ومستحقاتها، فمن 
الطبيعى أن تتدهور صناعة األسمدة المحلية، 
ــيــن الــتــقــاعــص  ــيــن مـــا ب حــيــث تــهــدر الــمــاي
واإلهــمــال والــتــاعــب، وتــتــرك المشروعات 
العماقة كالهياكل الــخــربــة، بــا إنــتــاج ول 
عائد فعلى، حيث تهدر عليها المليارات ثم 
تتوقف فــى منتصف الــطــريــق، ألســبــاب غير 
مــعــلــومــة، وفـــى هـــذا الــســيــاق رصـــد مــراقــب 
الــحــســابــات الـــذى أعـــد الــتــقــريــر مبلغ 207 
مايين جنيه، ضمن حساب المشروعات تحت 
التنفيذ، يخص مشروع معالجة مياة الصرف 
الصناعى، والذى كان مقررًا النتهاء منه فى 
ــم يتم إنــجــازه حتى تاريخ  فبراير 2015، ول
صدور التقرير، وهو ما يساوى تجميد أموال 
بهذا الحجم، وحــرمــان الشركة والــدولــة من 
الستفادة من عوائد مشروع عماق كهذا، فى 
الوقت الذى تتحرك فيه الباد بخطى سريعة 
نحو مجاعة مائية وفقر مائى، يهدد بالقضاء 
على األخضر واليابس، وتشتد فيه الحاجة 
إلــى مشروعات إعــادة معالجة المياه، ولكن 
تأتى إدارة الشركة لتوقف مثل هذا العمل منذ 
أكثر من عامين، وكــأن المشروعات تقام با 
دراسة جدوى ول أحد يستطيع أن يحدد مدى 
قدرة الشركة على إنجازها، وحجم المقومات 
القادرة على النتهاء منها فى مواعيدها، أو 
كأنما قدر مصر أن تبدأ المشروع وتنفق عليه 
المليارات والمايين ثم توقفه فجأة لتدرس 
هل نستطيع إكماله أم ل، ولــو تم استكماله 
هل سيحقق العائد المرجو منه، أم سينضم 
إلى قائمة المشروعات التى وعدونا بأن توفر 
الثراء والرخاء، ثم غرقت فى قنوات مسدودة 

من المشاكل والعقبات.
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مفاجأة : وزارة اآلثار ليس 
لها أى ميزانية معتمدة ضمن 

الموازنة العامة للدولة

الكثير من العاملين بالوزارة 
يتعرضون لألمراض الخطيرة 
أثناء فترة الخدمة

فى
الممنوع

املوظفون باحلراسة الذين مت تعيينهم على الدرجة السادسة فى 
محافظات األقصر واملنيا وأسوان مرتباتهم ال تتجاوز 900 جنيه

وكشفت املصادر بــالــوزارة عن مفاجأة غريبة 
ــار ليس لها أى ميزانية معتمدة  أن وزارة اآلثـ
ضمن املوازنة العامة للدولة حيث كانت الــوزارة 
ــارات  تعتمد على التمويل الــذاتــى من مــوارد زي
املناطق األثرية واملتاحف، باإلضافة إلى اعتماد 
الــــوزارة على نسبة مــن وزارة الــســيــاحــة، ومع 
تدهور وتراجع السياحة الوافدة أثر بشكل كبير 
على العاملن واالثــريــن، خاصة أن بدل السفر 
والــعــدوى املــرصــودة ال تتجاوز 7 جنيهات، فى 
الشيفت اإلضــافــى الكامل للموظف، وحــارس 
األثـــر، وهــو مــعــدل متدنى بــاملــقــارنــة، لقيادات 
ــر الــعــمــوم،  ــدي ــداء مـــن وظـــائـــف م ــتـ الــــــوزارة ابـ
ــى واملــمــيــزة، الــذيــن  ــ وأصــحــاب الـــدرجـــات األول
يحصلون على بــدالت تصل إلــى 8 آالف جنيه 
شهريا ما بن عدوى وسفر، وتنقيب وغيرها من 

مسميات على الورق. 
ــادر أن اســـتـــمـــارات “صـــرف”  ــصـ وأكـــــدت املـ
أصحاب درجــات مدير العموم فى وزارة اآلثــار 
وقطاعاتها تعادل 65% من مرتبات جميع موظفى 
الــــوزارة فــى كــل املــحــافــظــات، وهــو ميثل فجوة 
كبيرة، تــعــود بــاآلثــار السلبية على جــزء وعــدد 
كبير مــن صغار املوظفن خاصة فــى قطاعات 
احلــراســات األثرية والتفتيش، والذين بدورهم 
قد يتسببون فى تهريب اآلثــار.. فى الوقت ذاته 
ــمــارات صـــرف مــرتــبــات العاملن  كشفت اســت
بــاحلــراســة الــذيــن مت تعيينهم فــى محافظات 
األقصر واملنيا وأسوان من أبناء املناطق، األثرية 
على الدرجة السادسة ال تتجاوز مرتباتهم 900 
جنيه، ولم يتم حتى اآلن وبعد مرور عام ونصف 
العام على قانون اخلدمة املدنية، تطبيق احلد 

االدنى لألجور املقدر بـ1200 جنيه.
وأضــافــت املــصــادر أنــه فى ظل تفاوت األجــور 
واحلوافز بصورة تفتقر إلى احلد األدنى للعدالة 
االجــتــمــاعــيــة، فــضــا عـــن اقــتــصــار املــكــافــآت 
واالمــتــيــازات املــاديــة على فــئــات بعينها أصــاب 
الكثيرين من مفتشي اآلثار واحلراس باإلحباط، 
الذى دفعهم لبيع الكثيرين منهم لضمائرهم فى 
ظــل ارتــفــاع احلــيــاة املعيشية والتضخم وغــاء 
األسعار املبالغ فيه، فاجتهوا للمشاركة فى تهريب 

اآلثار واالجتار فيها.
ــورط مــوظــف إدارى  ــ ــع ت ــوقــائ ــر ال وكــانــت آخـ
مبنطقة آثار أرمنت بسرقة 3 قطع أثرية عبارة 
عن جزء من متثال وإناءين من الفخار، ومت حترر 

محضر رقم 1151 إدارى شرطة أرمنت.
ولم يكن تفاوت األجــور وسرق اآلثــار واالجتار 
واملشاركة فيها من قبل بعض املوظفن، من ذوى 
األجــور املتدنية عامة الفساد اإلدارى الوحيدة 
فى وزارة اآلثار إمنا هناك، عامات أخرى منها 
ــر اآلثـــار لكل قــواعــد ولــوائــح العمل  مخالفة وزي
ــدى قسمي الــفــتــوى والتشريع  ــون، وحتـ ــان ــق وال
مبجلس الدولة، وإصــراره على إلغاء أيام التفرغ 
ــار الــذيــن يــدرســون، دراســـات عليا  ملوظفى اآلثـ
ودبلومات أو ممن يقومون بتجهيز وإعداد رسائل 
املاجستير والدكتوراه، باملخالفة لقرار املجلس 
األعلى لآلثار بجلسة 28 مــارس 2013 واملعدل 
بــقــرار فــى اجللسة بتاريخ 22 ديسمبر 2013، 
والــصــادر فــى 9 أغسطس 2017 ومــوقــعــه من 
االمن العالم للمجلس االعلى لآلثار أعلى جهة 

بعد وزير اآلثار مباشرة.
وحــصــلــت “صـــوت املــايــن” عــلــى نسخة من 
هــذا املستند الــذى يؤكد مخالفة قيادات اآلثــار 
لقرارات التشريع والفتوى، وجاء نصها”...  وذلك 
طبقا لفتوى مجلس الدولة فى هذا الشأن والتى 
نصت، صراحة لتحقيق يوما للتفرغ للدارسن 

»إذا كان الفساد فى املحليات قد وصل 
للركب كما قال زكريا عزمى أحد رموز 

نظام مبارك، فإن هذا الفساد يصل 
لألعناق فى وزارة اآلثار. 

وتستعرض »صوت املاليني « يف امللف 
التالي فساد وزارة اآلثار وإهدار ماليني 

اجلنيهات، فى الوقت الذى ال يترك 
فيها رئيس الوزراء مناسبة أو محفل إال 

ويطالب املواطنني بترشيد النفقات، 
وهناك من ينهب ويستولى ويتالعب 

للحصول على أموال الدولة بدون وجه 
حق، خاصة ممن يتولون مقاليد األمور 

فى وزارة تعوم على بركة من الكنوز 
األثرية التى التقدر قيمتها بأموال.

وحصلت “صوت املاليني” على العديد 
من املستندات والوثائق التى تؤكد 

حقائق كثيرة حول هذا الفساد وتغلغله 
فى جميع أركان الوزارة.

البداية كانت مع ثورة املوظفني 
واألثريني وإعالنهم االعتصام 

منذ عدة أيام وقبل عيد األضحى، 
وتهديدهم باإلضراب عن العمل 

لتجاهل احلكومة منحهم مكافآتهم 
عالواتهم وحوافزهم التى نص عليها 

القانون والدستور.

أن يكون ذلك شريطة أن تقوم السلطة املختصة 
بتحديد مواعيد حضرورهم وانصرافهم فى باقى 
أيام العمل فى األسبوع مبا ال يقل عن 35 ساعة 
فعلية مقسمة على أيام العمل وذلك طاملا سمحت 
طبيعة العمل بذلك، وأما إذا كانت طبيعة العمل 
ال تسمح بذلك فإنه وفقا ألحكام القانون رقم 47 
لسنة 1978 وهو قانون العاملن باجلهاز اإلدارى 
للدولة، فا يجوز منحهم أيــام تفرغ بأجر خللو 
أحكام هذا القانون مما يبيح منح هذه اإلجازات 
للحصول على مؤهل علمى ايا كان مسماه طاملا 
لم يكن ذلــك ضمن بعثة حددها جلنة البعثات 
ووفقا لألوضاع والــشــروط املبينة بالفتوى وأن 
قرار مجلس اإلدارة السارى واملنفذ منذ صدوره 
وحتى تاريخه هو الــصــادر بجلسة 22 ديسمبر 
2013 على النحو سالف الذكر، ومن يخالف ذلك 

سيتعرض للمساءلة القانونية.
ــوقــائــع مــن الــفــســاد وتــضــرر  ــشــأن هـــذه ال  وب
ــر اآلثـــار وتعنت  العاملن مــن خالد العنانى وزي
العاملن باآلثار، وعدم التفات الوزير لوقفاتهم 
ــرة لــرئــاســة  ــذكـ االحــتــاجــيــة فــقــد تــقــدمــوا مبـ
اجلمهورية عاقدين األمـــل على الرئيس عبد 
ــــى شــكــاويــهــم  ــاح الــســيــســى لــاســتــمــاع إل ــت ــف ال
واالســتــجــابــة ملطالبهم، والــتــى أثبتوا فيها، ما 
أكدته املصادر، ومنها ضعف الئحة بدالت السفر 
واالنــتــقــاالت املعمول بها حاليا وتــأخــر صرف 
البدالت رغم ضعف قيمتها، والتى ال تتجاوز 7 
جنيها فى الوردية الواحدة االضافية والتى قد 

يصل العمل بها لـــ6 ساعات متواصلة، وكذلك 
7 جنيهات بدالت العدوى والسفر لانتقال الى 
مكان األثـــر، على الــرغــم مــن األعــمــال اخلطرة 
التى يقومون بها وتعرضهم للخطر الــدائــم فى 
ــاة،  ــوف ــذى قــد يــصــل إلـــى ال ــ مــواقــع احلــفــر، وال
وعــدم تفهم قــيــادات الـــوزارة ملــا يقومون بــه من 
أعمال صعبة وشاقة للغاية، وعدم وجود هيكلة 
وظيفية واضحة للوزارة حتى اآلن وضعف الهيكلة 
احلالية، وعــدم تفهم بعض القيادات للضغوط 
ــان فى  ــار واإلمــع الــتــى يتعرض لها موظفو اآلثـ
مجازاتهم واضطهادهم واخلصم من مستحقاتهم 
املالية دون وازع من ضمير، وتطور أعمال كافة 
املتخصصن بالوزارة الذين حولوا العمل األثرى 
من عمل أجنبى إلى عمل مصرى خالص، وإعطاء 
ــادات جتعلهم  ــقــي صــاحــيــات واســعــة لبعض ال
يفعلون مــايــشــاءون مبــرؤســيــهــم مــن خــصــم من 
رواتــبــهــم أو نقل تعسفى دون أســبــاب واضحة 
وملجرد التعسف فى استخدام السلطة، وارتفاع 
األسعار املتنامى سنويا بفعل ارتفاع قيمة الدوالر 
أمــام اجلنيه مع عــدم وجــود زيــادات فى األجــور 

لتغطية هذا الفرق الشاسع بن األجور واألسعار 
مــا أدى إلــى تــدهــور أحــوالــهــم املعيشية بصورة 
خطيرة وتــعــرض الكثير مــن العاملن بــالــوزارة 
لــألمــراض اخلطيرة أثــنــاء فــتــرة اخلــدمــة بفعل 
األجـــواء السيئة الــتــى يعملون بها فــى املناطق 
األثرية مترامية األطــراف مثل الربو وضربات 
الشمس واحلساسية والذبحة الصدرية وضيق 
التنفس والفشل الكبدى والكلوى نتيجة شرب 
املــيــاه املــلــوثــة واملـــأكـــوالت أثــنــاء العمل والسفر 
واالنــتــقــال.. وقــد تعرض الكثيرين منهم للموت 
ــاء اخلــدمــة بسبب هـــذه األمــــراض وضعف  ــن أث
الرعاية الصحية، وعــدم القيام بأى إصاحات 
ــراعــى األبــعــاد االقــتــصــاديــة  حقيقي لــألجــور ت
واملعيشية للعاملن باآلثار أو تــؤدى إلى حتسن 
أحوالهم املعيشية بل على العكس متاما ذادت 
اخلـــصـــومـــات واالســـتـــقـــطـــاعـــات والـــضـــرائـــب 
والــدمــغــات بــصــورة أثـــرت سلبيا على حياتهم 
املعيشية، وضعف األجـــور اخلــاصــه بالسراكى 
والعقود والتأخير فى تعين العاملن املؤقتن، 
والتعسف الشديد من جانب مندوبى وزارة املالية 
ــادة نسب اخلصومات من املوظفن  فى رفــع وزي
وتفاوت نسب اخلصم من وحدة حسابية ألخرى، 
وضــعــف مــعــاشــات املــوظــفــن املــحــالــن للتقاعد 
نتيجه ضعف األجــور أثناء اخلــدمــة، والتعسف 
الشديد من جانب وزارة املالية فى صرف عاوة 
احلــد األدنـــى واألقــصــى واألجـــر املكمل وحافز 
اإلثابة للعاملن بــالــوزارة رغــم حصول العاملن 

باملالية على هذه املستحقات املالية وتقاضيهم 
أضــعــاف مــا يحصل عليه موظفو اآلثـــار ورغــم 
صــدور أحكام قضائية نهائية لصالح العاملن 

بوزارة اآلثار فى صرف هذه 
املــســتــحــقــات، وعـــدم تفهم 
احلكومات املتتالية ألهمية 
ــار ومـــدى  ــاآلثـ الــعــامــلــن بـ
خــطــورة مايقومون بــه من 
ــة الــدقــة  أعــمــال فــى غــاي
عــاوة على كونها قضية 
أمن قومى البد ان حتظى 
ــة  ــايـ ــرعـ ــتـــمـــام والـ بـــاالهـ
ــكـــومـــات  ــن هـــــذه احلـ ــ م
الــتــى أهــمــلــت العاملن 
بــاآلثــار واهــتــمــت قليا 
بــاألثــر، وأكـــد العاملون 
فــى مــذكــرتــهــم لرئيس 
اجلمهورية أنه باملقارنة 
بن قيمه اآلثــار كتاريخ 
وحــــــضــــــارة وتـــــــراث 

عاملى وبــن ما يتقاضاه 
ــالــوزارة مــن أجــور تاحظ أن هناك  العاملون ب
شحا كبيرا فــى مــا يحصل عليه موظفو اآلثــار 
من رواتــب زهيدة ال تكفى حياة معيشية كرمية، 
وجلوء الكثير من العاملن باآلثار إلى العمل بعد 
مواعيد العمل الرسمية حتى يستطيع توفير 
متطلبات املعيشة الصعبة وما يسببه ذلك له من 
ضغوط، وأضافوا فى املذكرة أنه باملقارنة بن 
راتب أى عامل نظافة فى بنك وأى مدير عام فى 
اآلثار جند أن هذه املقارنة لصالح العامل الذى 

يتقاضى أكثر ويعيش أفضل.
وكشفت املذكرة أيضا أن غالبية تخصصات 
الــوزارة هى تخصصات نــادرة تقوم بأعمال فى 
غاية الدقة من كمبيوتر وكهرباء وهندسة وكيمياء 
وتطهير وتعقيم ومعامل وتغليف وإلكترونيات 
وجرافيك وجنارة وورش ورسم بأنواعه وترميم 
وصيانة ومــقــاومــة آفــات وبحث وتنقيب ونشر 
علمى وتــصــويــر ومــراقــبــة وغـــرف حتكم ونظم 
إطفاء حريق وتفتيش واستخدام اجهزة كشف 
املعادن واملفرقعات وكاميرات املراقبة وغيرها 
مــن االعــمــال الدقيقة بكافة تخصصاتها مع 
ذلك فالعائد املادى ضئيل للغاية اليكافئ اهمية 
هــذه االعــمــال ودقتها على االطـــاق ممــا جعل 
موظفى الــــوزارة يــشــعــرون بالظلم واإلحــبــاط، 
وزيــادة ساعات العمل اخلاصة بجميع العاملن 
ــادى لــهــا، فضا  ــ بــاآلثــار مــع ضــعــف املــقــابــل امل
عــن قــيــام الكثير مــن موظفى الــــوزارة بالعمل 
فــى محافظات غير محافظاتهم ممــا يحملهم 
تكاليف السفر واالنــتــقــال التى ارتفعت فجأة 
بصورة كبيرة وكذلك ارتــفــاع اعباء املواصات 
الداخلية بسبب زيــادة اسعار الــوقــود، وضعف 
مكافأة صندوق الزمالة التى تقتصر على 80  
شهًرا على اساسى راتب 2011 وهو مبلغ ضئيل 
جــدا اليكافئ اخلــدمــة الطويلة الــتــى يقضيها 
ــوال فــتــرة خــدمــتــه الوظيفية  ــار طـ ــ مــوظــف اآلث
ــدل املــخــاطــر بــصــورة كبيرة  الــشــاقــة، وضــعــف ب
ال حتقق الــهــدف املــرجــو منه مــع مــا يتعرض له 
العاملون بــاآلثــار مــن مخاطر كبيرة جــدا مثل 
التعرض للكيماويات القاتلة باملعامل واملناطق 
االثرية والعقارب والثعابن واحلشرات السامة 
واحليوانات الضارية والطرق والغرق والسقوط 
من أعلى وغيرها من األخطار التى تهدد حياتهم 
وتسبب أمراض السرطان والعقم واملياه البيضاء 

وغيرها من األمراض اخلطيرة والقاتلة.

8 آالف جنيه بدالت سفر 
المديرين فى مكاتبهم المكيفة.. 

و7 جنيهات بدل مخاطر 
لألثريين فى مواقع الحفر

مذكرة لرئيس الجمهورية 
تكشف تالعبات ومخالفات 

الوزير وقيادات المجلس 
األعلى لآلثار 

مسئول : 25% من موظفى 
حراس اآلثار ال يحصلون 
على الحد األدنى لألجور 

ومرتباتهم 900 جنيه

باملستندات.. 

وزارة اآلثار »غرقانة« فى 
الفساد وإهدار املال العام

نسرين إمام 

استمارات »صرف« 
أصحاب درجات مدراء 
العموم فى وزارة اآلثار 

بجميع قطاعاتها 
تعادل 65% من مرتبات 

جميع موظفى الوزارة 
فى كل املحافظات 

وزير اآلثار يتحدى 
أحكام مجلس الدولة 

ويقرر إلغاء أيام التفرغ 
للموظفني الذين 

يستعدون لنيل درجات 
املاجستير والدكتوراه
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محافظات القاهرة واجليزة والقليوبية ميثلون 25% من سكان مصر

قبل إعالن 
التعداد اجلديد 
يوم السبت القادم

روشتة ذهبية
حلل املشكلة السكانية

 فى مصر
سكان مصر.. حقائق وأرقام 

ينشأ النمو السكانى كنتيجة طبيعية لزيادة 
معدل املواليد وانخفاض معدل الوفيات نتيجة 
تطور اخلدمات الصحية، بينما تنشأ املشكلة 
السكانية، حني تعجز موارد الدولة عن حتمل 

تكاليف اخلدمات األساسية املترتبة على 
ــادة السكانية السنوية. وبصفة  ــزي ال

عــامــة فـــإن الغالبية العظمى من 
ــدول الــتــى تعانى مــن ارتــفــاع  الـ

مــعــدل الــنــمــو الــســكــانــي، ال 
تستطيع حتقيق معدالت 

منو اقتصادى مناسبة 
لهذه الزيادة. 

مــا يعنى أن جوهر 
ــة  ــلـ ــكـ احلــــــــل فــــــى املـــشـ

الــســكــانــيــة ال يــرتــبــط بــرفــع 
معدالت النمو االقتصادى قدر 

مــا يرتبط بخفض مــعــدالت النمو 
السكاني.

تشير االحــصــاءات الــصــادرة عن اجلهاز 
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، إلى أن عدد 
السكان فى مصر جتــاوز 92 مليون نسمة فى 
ــل عــام 2017، وأن معدل النمو السكانى  أوائ
يقترب من 2,5%، على معنى أن عدد السكان 
فــى مصر يرتفع مبــقــدار 1,15 مليون نسمة 

كل ستة أشهر، وهو معدل ميثل ضعف املعدل 
فى الــدول النامية، وأكبر من خمسة أضعاف 
مثيله فى الــدول املتقدمة. ودون تدخل حاسم 
فى ضبط السياسة السكانية، فإن عدد سكان 
مصر وفقا للتقديرات سيبلغ 102 مليون 
فى 2020، ويصل إلى 122 مليون فى 

.2030
كما تشير اإلحصائيات إلى 
وصـــول مــعــدل البطالة إلى 
12,4% عـــــام 2016، 
وارتفاع معدل اإلعالة 
فى املجتمع املصري، 
فلدينا مــا يــزيــد على 
31% من السكان دون سن 
الــعــمــل، وهـــى نسبة عالية، 
تستلزم مــن الــدولــة تخصيص 
اســتــثــمــارات ضــخــمــة فـــى البنية 
ــة، وحـــني تعجز الـــدولـــة عن  األســاســي
توفير هذه املوارد، فمن الطبيعى أن يحدث 
انهيار فى اخلدمات بكافة أشكالها، وارتفاع 
تكاليف املعيشة وتدهور جودة احلياة لشرائح 
عريضة من املجتمع؛ ويكفى هنا اإلشارة إلى أن 
مصر احتلت مؤخراً، ترتيبا عامليا متدنيا فى 

مؤشر جودة احلياة.

العدد جتاوز 92 مليون نسمة فى أوائل عام 2017 
1.15 مليون مولود كل ستة أشهر

توقعات باملزيد
 من االنهيار فى اخلدمات 

وارتفاع تكاليف املعيشة وتدهور 
جودة احلياة لشرائح عريضة

 من املجتمع

99% من السكان فى مناطق الدلتا والوادى
ترتبط املشكلة السكانية بالتوزيع غير 
املتكافئ للسكان على مساحة الدولة، حيث 
يتركز 99% من السكان فى مناطق الدلتا 

والوادى )3,5% من مساحة مصر(. 
وخلل آخر داخل املساحة كثيفة السكان، 
حيث جند أن سكان إقليم القاهرة الكبرى، 
الــذى يضم محافظات الــقــاهــرة واجليزة 
والقليوبية، ميثلون 25% من سكان مصر. 
يترتب على هــذا الــتــوزيــع املختل للسكان 
ارتفاعًا كبيراً فى الكثافة السكانية، األمر 
الذى ميثل عبئا كبيراً على البنية األساسية 
ــاطــق املـــأهـــولـــة بــالــســكــان،  ــن ــذه امل فـــى هــ
مصحوب بتركز اخلدمات فى املدن واملراكز 
احلضرية دون غيرها، ما يؤدى إلى أمرين: 
)أ( التوسع العمرانى األفقى فى الريف على 
حساب الرقعة الزراعية املــحــدودة. )ب( 

أو النزوح من الريف إلى املدينة بحثاً 
عن اخلدمات. وإذا تواكب ذلك مع 

ارتفاع معدالت البطالة والفقر، 
ــى منو  فــإنــه يـــؤدى تلقائيا إل

العشوائيات واملجتمعات 
املــهــمــشــة حـــول املـــدن 

ــرى. األمــــر  ــ ــب ــ ــك ــ ال
الــذى يضعف قدرة 

الـــدولـــة عــلــى حتقيق 
أحــــد أهــــــداف الــتــنــمــيــة 

ــاص بإقامة  املستدامة واخلـ
بنية حتتية قــادرة على الصمود، 

يستفيد منها كافة الفئات فى كافة 
أرجاء املجتمع.

وعــلــى املــســتــوى االجتماعى والثقافى، 
تظهر قوة املعتقدات والــعــادات والتقاليد، 
وتأثيرها فى حتديد حجم األســرة. ويشير 
تقرير »املجلس القومى للسكان« إلــى »أن 
املرأة املصرية تلد 3.5 طفاًل فى املتوسط، 
وهـــو مــعــدل أعــلــى مــن مــتــوســط اإلجنـــاب 
ــرأة،  فــى العالم البالغ 2.5 طفاًل لكل ام
ــزال يعيش حتت  واملــجــتــمــع املــصــري، ال يـ
قيد عــادات وتقاليد اإلجنــاب املــوروثــة من 
املجتمع الــزراعــى قبل احلــديــث، مــن هذه 

املوروثات:
ــزوة: حيث يعتقد العديد  )1( األوالد عـ
من األفـــراد فى الريف بصورة خاصة بأن 

كثرة األوالد »عــزوة«، وتنتشر بينهم األمثال 
أو األقــوال املأثورة التى تشجع على اجناب 
املزيد من األوالد، فحني تبارك املرأة للفتاة 
فى عرسها تكون عبارتها املــأثــورة »يغلبك 
بــاملــال وتغلبيه بــالــعــيــال«، وثــمــة معتقدات 
ــرى ترتبط بالنساء أنفسهن منها أن  أخـ
إجناب املزيد من األبناء هو الطريقة املثلى 
التى متنع الزوج من التفكير فى الزواج مرة 

أخرى.
)2( استمرار االجنــاب حتى يولد الذكر: 
لدينا فى املجتمع املصري، شأن املجتمعات 
العربية كــافــة، مـــوروث ثقافى واجتماعي، 
يحط من مكانة األنثى، وهذا املوروث يدفع 
األزواج فى أحيان كثيرة إلى عدم التفكير 
ــرة، فــاألم املُنِْجبة للذكور  فــى تنظيم األسـ
تستمر فــى االجنــــاب حــتــى ســن الــعــجــز، 
واملرأة املُنِْجبة للبنات تظل تنجب أيضا 
ــر. وحــتــى األم  ــذك حــتــى يــولــد لــهــا ال
املنجبة للذكر واألنثى، تستمر فى 
االجنـــاب حتى يكون مجموع 
الــذكــور أكــبــر مــن االنـــاث، 
ــاب هــذه  ــ رحـــلـــة االجنــ
ــع عـــدد  ــرفـ ــا تـ ــ رمبـ
األبـــنـــاء إلـــى سبعة 

أو أكثر. 
ــذه املــعــتــقــدات  ــل هــ مــث
كــانــت مقبولة مــن اجلماعة 
املصرية، وقــت أن كــان النشاط 
الزراعى هو وسيلة اإلنتاج الوحيدة، 
وفى الوقت الذى كان فيه الزواج الثانى 
أمراً عاديا وليس مستهجنا كما هو احلال 
اآلن. لكن ما نشاهده فى قطاعات كبيرة 
من املجتمع املصرى احلديث، يؤكد أن هذه 
املعتقدات ال تزال متارس قوتها فى الفضاء 
االجتماعي، رغــم أن الــواقــع الــراهــن يشير 
بشكل مؤكد أن كثرة اإلجنــاب، على مستوى 
ــرة - ولــيــس الـــدولـــة- أصــبــح مشكلة  األســ
اقتصادية واجتماعية وثقافية، تــزداد كلما 

ارتفع عدد األبناء وكلما تقدموا فى العمر. 
فاألسرة  كبيرة احلجم غالبا ما تعجز عن 
ــوارد االقــتــصــاديــة، وال تتمكن من  ــ توفير امل
تنشئة أبنائها بصورة الئقة، وال تستطيع مبرور 

الوقت تلبية االحتياجات املتزايدة لألبناء.

معدل 
البطالة 

ارتفع إلى 
 %12.4
عام 2016

جهاز اإلحصاء : 
92.75 مليون بالداخل 

و8 ماليني باخلارج
ــل،  ــي ــد عـــبـــد اجلــل ــحــم ــال م ــ قـ
مستشار رئيس اجلــهــاز املركزى 
للتعبئة واإلحصاء، إن تعداد سكان 
ــى 92.75 مليون  مصر وصــل إل
نسمة بالداخل، باإلضافة إلى 8 
ماليني نسمة بــاخلــارج، وبالتالى 
تعدى تعداد مصر رسميا لـــ100 

مليون نسمة.
وأضــــــاف عــبــد اجلـــلـــيـــل، فى 
ورشــة عمل نظمها مركز األهــرام 
ــيــوم األربـــعـــاء، أن  ــدراســات، ال ــل ل
مــعــدل الـــزيـــادة الطبيعية وصــل 
إلــــى 2.4%، مـــشـــيـــًرا إلــــى أن 
ــادة الــطــبــيــعــيــة فى  ــ ــزي ــ مـــعـــدل ال
الصني0.5‰ فقط أى أن مصر 
ــادة 5 أمــثــال  ــ ــدل زيـ حتــظــى مبــع

الصني.
وأكـــد مستشار رئــيــس اجلهاز 
املـــركـــزى لــلــتــعــبــئــة واإلحـــصـــاء، 
على أن أكبر املحافظات تعداًدا 
بــالــســكــان هــى الــقــاهــرة ب 9.4 
مليون، ثم اجليزة 8 ماليني نسمة.

ارتفاع معدالت البطالة والفقر يؤدى تلقائيا إلى منو 
العشوائيات واملجتمعات املهمشة حول املدن الكبرى

األسرة كبيرة
 احلجم تعجز عن توفير

 املوارد االقتصادية وال تتمكن 
من تنشئة أبنائها

بصورة الئقة

»األوالد عزوة« 
واإلجناب حتى مولد 
الذكر ثقافة مصرية 

قدمية ومستمرة
 حتى اآلن 

أكد اللواء أبو بكر اجلندى رئيس اجلهاز املركزى للتعبئة العامة 
واإلحصاء، إن إعالن نتائج التعداد العام للمنشآت والسكان واملبانى 

لعام 2017 سيكون فى مؤمتر صحفى يوم السبت القادم.
وأوضح اجلندى أنه مت إعداد التعداد عن طريق استمارتني أحدهما 

مطولة واألخرى قصيرة، مشيرا إلى استخدام التكنولوجيا 
احلديثة فى جمع البيانات عن طريق »التابلت« ما ساهم فى 

تقليص عدد العاملني فى جمع البيانات إلى 40 ألف فقط، كما أسهم 
فى وضع قواعد للتحقق وجعل نسبة اخلطأ بني الطريقة القدمية 

واحلديثة ال تقارن وجعل البيانات أكثر دقة.
ولفت اجلندى إلى أن البنية التحتية التكنولوجية جلمع بيانات 

التعداد كانت دقيقة بشكل كبير، وتعد أكبر قاعدة جلمع 
البيانات فى الشرق األوسط، وهى املوجودة حاليا بجهاز اإلحصاء 

واملخصصة بالتعداد، مشيرا إلى أن التطبيق املوضوع على »التابلت« 
قامت بتصميمه أكبر الشركات املتخصصة.

والتعداد ملن ال يعلم هو مشروع إحصائى تنفذه جميع أجهزة 
اإلحصاء على مستوى العالم حلصر ومعرفة خصائص السكان 

وتكوين قاعدة بيانات شاملة حول السكان واملبانى واملنشآت.
يقوم اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بالتعداد ويشارك 

فى تنفيذه نحو 50 ألفا من الشباب والفتيات ما بني معاونني 
ومفتشني ومراقبني، أما ممثل اجلهاز فيحمل بطاقة تعريفية غير 
قابلة للتزوير ويرتدى »كاب« عليه »لوجو« اجلهاز وحقيبة عليها 

الشعار وجهاز »التابليت«.
ويجرى التعداد العام للسكان واإلسكان واملنشآت كل 10 سنوات، 

لرصد املبانى ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية عالوة على 
حجم وخصائص السكان، وظروفهم السكنية، ورصد كل األنشطة 

االقتصادية وخصائصها.
ويهدف إلى تكوين قواعد بيانات معبرة شاملة حتى أصغر 

املستويات اإلدارية بالدولة، حيث تستخدم هذه البيانات فى 
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احلكومة مطالبة حال إقرار القانون بالبدء الفورى فى إقرار السياسات وتدبير املوارد الالزمة

التخطيط للتنمية بشقيها االجتماعى واالقتصادى.
وقد مت تنفيذ التعداد العام على ثالث مراحل انتهت املرحلة األولى 

منه وهى :
أوال: حصر املبانى من 2/1 إلى 2/10 وقد انتهت هذه املرحلة ومت 

حصر املبانى )الرجوع إلى اإلحصائية(.
ثانيا: حصر السكان من 3/28 إلى 4/26، حيث مت حصر بنايات 

األفراد والظروف السكنية.
ثالثا: حصر املنشآت من 5/10 إلى 6/10، حيث مت حصر خصائص 

املنشآت االقتصادية والتجارية واخلدمية.
ويؤكد اخلبراء أن البيانات األساسية تساعد املخططني وصانعى 
القرار على رسم السياسات واخلطط املستقبلية، من خالل توفير 

البيانات األساسية جلميع قطاعات الدولة كالتعليم والصحة 
واإلسكان وغيرها، كما أن حتليل نتائج التعداد يلقى الضوء على 

املناطق املحرومة وحاجتها إلى املزيد من اخلدمات، وإعطاء صورة 

دقيقة عن أوضاع املساكن وخصائصها للمساهمة فى وضع خطط 
التنمية الشاملة.

ونظرا ألهمية قضية التعداد السكانى نقدم هذا امللف والذى 
نستعرض فيه جوانب متعددة من الدراسة املهمة التى أعدها 

د. أحمد موسى بدوى ود. محمـد عز بعنوان »رؤية مقترحة 
حلل املشكلة السكانية فى مصر« والتى تكشف الكثير من 

احلقائق واألرقام واألسرار املتعلقة بهذه لقضية ذات التأثيرات 
الكبرى على خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والتى 

تنعكس سواء سلبًا أو إيجابًا على مستوى حياة ومعيشة 
املواطنني فى مصر.

خالد عبدالرحمن

نسبتهما أكثر من %75 

االنفجار السكانى من 
نصيب آسيا وأفريقيا

بــدأ العالم فى القرن التاسع عشر، ينتبه 
إلى خطر االنفجار السكانى فى بقاع عديدة 
مــن الــعــالــم. فعدد سكان األرض بلغ املليار 
نسمة فى عام 1810، ثم أخذت الزيادة بعد 
هذه النقطة الزمنية الفاصلة منحنى صاعد 
ــادة مكافئة فى  ومــتــســارع ومنفلت، دون زيـ
املوارد املتاحة. ويظهر من الرسم البياني، أن 
سكان العالم تضاعف فى أقل من قرن وربع، 
وتضاعف مرة أخر ليصل فى عام 1975 إلى 
4 مليارات نسمة، وفــى أقــل من نصف قرن 
ناهز الستة مليارات فى عام 1994، وفى أقل 
من عقدين يرتفع مبقدار 1,2 مليار، ليصل 
حجم سكان العالم فى عــام 2014 إلــى 7,2 
مليار نسمة، وإذا استمر معدل النمو السكانى 
العاملى على هــذا احلــال، فــإن عــدد السكان 
سيقفز فى 2025 إلى 8,1 مليار نسمة بحلول 

2025، ثم يقفز إلى 9,6 مليار بحلول 2050.
ما يعنينا فى األمــر، أن أكثر من 75% من 
الزيادة السكانية حتدث فى البلدان األسيوية 
واألفريقية، وتتمثل اخلطورة فى أن البلدان 
األكثر فقرا، والبلدان التى ال حتقق معدالت 
منو اقتصادى جيدة، كبلدان الشرق األوسط 
ــا،  ــى رأســهــا مــصــر، هــى األكــثــر اجنــاب وعــل
وبالتالى ستكون األكثر احتياجا للموارد التى 
تلبى احلــاجــات األســاســيــة للسكان، وهــذا 
ــاره االجتماعية والسياسية بل  الوضع له آث

واألمنية اخلطيرة على هذه البلدان. 
ــادة املـــطـــردة فــى ظــل عالم  إن هـــذه الـــزيـ
محدود املــوارد، وفى ظل عدم استغالل هذه 
الطاقات البشرية من شأنها أن تضع حتديات 
هائلة أمام حتقيق األهــداف اإلمنائية املتفق 

عليها دولًيا.

سكان العالم تضاعف فى أقل من قرن وربع

قانون الطفلني حافز جديد حلل املشكلة السكانية
الدعم االجتماعى والثقافى

تغيير الــعــادات والتقاليد من األمــور الصعبة، 
ولكنها ليست مستحيلة، وهــذا القانون ال ميكن 
أن يؤتى ثماره على األرض إال بتضافر اجلهود 

االجتماعية والثقافية لدعمه.
 هذه اجلهود تنهض بها مؤسسات الدولة فى 
قطاع التعليم اجلامعى وقبل اجلامعى واإلعــالم 
ومؤسسات رعاية الشباب، ومؤسسات املجتمع 
املـــدنـــى، وتــســتــهــدف نــشــر ثــقــافــة األســــرة ذات 
الطفلني، وتفنيد الــعــادات والتقاليد التى حتض 
ــاب، والــتــأكــيــد على حقيقة أن  على كــثــرة االجنــ
التنشئة االجتماعية، واعـــداد وتربية االطفال 
فى العصر احلديث صارت من أصعب العمليات 
ــة والــوقــت،  ــدراي ــى ال االجتماعية الــتــى حتــتــاج ال
وليس االمكانات املــاديــة، وفــى حالة األســر ذات 
احلجم الكبير، فــإن الطفل يكون الضحية، فلن 
يتاح له الوقت الكافى إلكسابه القيم االجتماعية 
املختلفة، وتنمية رأسماله العلمى والثقايف، ولن 
يتاح له الوقت الكافى لالستمتاع باحلياة، فينشأ 
الطفل وهو مثقل بالعقد النفسية، واضطرابات 
الشخصية، وكــل ذلــك يضعف قــدرة األبــنــاء على 

خوض غمار احلياة الصعبة. 
األزهر والكنيسة والدعم احلاسم للقانون

األزهــر بكل مؤسساته له دور حاسم فى هذه 
القضية، فــعــادات وتقاليد االجنـــاب فــى مصر، 
ترتبط بخطاب دينى ال يتجدد، فال يزال املأذون 
الشرعى، يستهل عقد الــقــران بحديث الرسول 
ــصــالة والـــســـالم: )تــنــاكــحــوا، تــنــاســلــوا،  عليه ال

تكاثروا، فإنى مباه بكم األمم يوم القيامة(. 
واجلميع يأخذ احلديث بداللته الظاهرة، دون 
تــأويــل ودون التفات حلديث آخــر للرسول عليه 
الــســالم، يــقــول فيه ) يــوشــك أن تــداعــى عليكم 
األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها، قلنا: من 
قلة بنا يومئذ؟ قال: ال ، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل، إلــى آخــر احلــديــث(. وال شك 
أن األزهر مبا ميلك من عقول مستنيرة قادر على 
جتديد اخلطاب الدينى املرتبط بعادات اإلجناب 
فى مصر، وسيكون لذلك أعظم األثر فى أوساط 
املجتمع بكافة قطاعاته، ومــا يقال عن األزهــر، 
يقال عن الــدور الــذى يجب أن تضلع به الكنيسة 

املصرية فى هذا امليدان. 
وكشفت الدراسة أن تنفيذ هذا االقتراح يحتاج 
إلــى شجاعة فى إصـــداره، ويحتاج إلــى إرادة فى 
تطبيقه على النحو األمثل، والنجاح يف ذلك يعني 
حماية الفرد واملجتمع من مشكالت اقتصادية 
وسياسية وأمنية، بعضها حادث بالفعل وبعضها 

وشيك احلدوث. فهل نحن فاعلون؟

ــفــورى فــى إقـــرار السياسات  الــقــانــون، الــبــدء ال
وتدبير املوارد الالزمة لتطبيق القانون، دون اللف 
ــدوران فى رواق البيروقراطية املصرية، ألن  والـ
القانون مبنى على فلسفة احلافز، وإذا أخفقت 
الدولة فى توفير هذه احلوافز الكمية والنوعية 
فى الوقت املناسب، ماتت الفكرة وضاع القانون، 

وبقى احلال على ما هو عليه.
اخلدمات الصحية الداعمة للقانون

ــارئ أن الــفــتــرة مــن 2008-2000  ــق يــتــذكــر ال
استطاعت مصر خاللها ان تهبط مبعدل النمو 
السكانى بطريقة ملفتة، ومن أهم أسباب جناح 
السياسة السكانية فى تلك الفترة، هو االنتشار 
الواسع لعيادات تنظيم األســرة فى الريف واملدن 
املصرية على حد ســواء، ثم حدثت انتكاسة فى 
هذه السياسة منذ عام 2008 وحتى اآلن، بعد أن 
حتولت هذه العيادات إلى هياكل فارغة متاما من 
خدمات الصحة االجنابية، وال يتصور أن يؤتى 
القانون املقترح أى مفعول، فى حال استمرار تدنى 
هذه اخلدمات الصحية. مع ضرورة االلتفات إلى 
أنه هذه اخلدمات، يجب أن تكون مجانية وعالية 

اجلودة فى كامل مراحلها. 

الدولة تلتزم 
بتقدمي حوافز 
مستمرة لألسرة 

األزهر والكنيسة لهما 
دور حاسم فى مواجهة 

الزيادة السكانية 

ــى أن احلالة  تشير العديد مــن الــدراســات إل
الدميوجرافية املصرية، ميكن أن تتحول فى أقل 
من عقد إلى حالة دميوجرافية مستقرة، شريطة 
خفض معدل النمو وتثبيته عن مستوى 2% سنويا. 
فهذا املعدل يؤدى على املدى الطويل إلى توازن 
فى الشرائح العمرية داخــل التركيبة السكانية، 
ويخفض معدل اإلعــالــة، ومعدل البطالة فى آن 

واحد.
ولذلك نقترح إصــدار قانون الطفلني، بفلسفة 
تقوم على مكافئة الذين يطبقون القانون مكافئة 
متميزة وثابتة وممتدة عبر الزمن. بحيث تلتزم 
الدولة بتقدمي حوافز مستمرة لألسرة التى تطبق 
القانون، فى ميدان الرعاية الصحية لكافة أفراد 
األســـرة، وفــى مــيــدان التعليم ورعــايــة الشباب، 
ــزام بتوفير فــرص عمل ألبــنــاء األســرة.  ــت واالل
والتمييز االيجابى هنا البد أن يكون ملموساً 
ــرة حديثة  ــاً، بحيث يــدفــع األســ وجـــاذبـ
ــزواج إلى اتخاذ قرارها الطوعي،  ال
بتطبيق القانون لالستفادة من 

هذه احلوافز األكيدة.
ــن لـــلـــدولـــة  ــكـ ــا ميـ ــمـ  كـ
تــشــجــيــع املــجــتــمــعــات 
ــف  ــري ــى ال ــيــة فـ املــحــل
ــاء الشعبية التى  واألحــي
يــنــتــشــر فــيــهــا تــطــبــيــق هــذا 
ــإن  ــول ف ــقـ ــون. جــمــلــة الـ ــانـ ــقـ الـ
ــادة تشكيل  الــقــانــون يستهدف إعــ
عـــادات وتقاليد االجنـــاب فــى مصر، 
ونشر ثقافة جديدة تصب فى صالح الفرد 
واملجتمع، وعليه فإن القانون يحتاج فى تنفيذه 
إلى دعم سياسى واقتصادى واجتماعى وثقافى 

ودينى واسع النطاق، كما يلى:
الدعم السياسى واالقتصادى للقانون

يتعني عــلــى احلــكــومــة ، الــعــمــل عــلــى حتسني 
اخلصائص الدميوجرافية، وذلك بضمان تعظيم 
عمليات تأهيل ورعاية الطفولة، بحيث يتم حتسني 
خصائص السكان الناشئة، ما يتيح لهم فرص 
أفضل فى ســوق العمل، وهــو ما ينعكس ايجابيا 
على احلالة االقتصادية فى مصر، مع االنتباه 
بربط هــذه اجلهود بخطة طموحة للقضاء على 
األمية فى الريف املصرى بالدلتا والوادي، ملا لهذا 
العامل من تأثير ايجابى فى تغيير نظرة املجتمع 
لبرامج تنظيم األسرة ومدى تقبله لهذا القانون. 
وفى ذات السياق فإن احلكومة عليها حال إقرار 

الصني طبقت سياسة 
الطفل الواحد بطريقة 
إجبارية عام 1979

جتارب عاملية حلل 
املشكلة السكانية

)1( التجربة الصينية: فــى عام 
ــى تطبيق  1979 اجتــهــت الــصــني إل
ســيــاســة الــطــفــل الـــواحـــد بطريقة 
ــات  ــدراســ ــ اجـــبـــاريـــة، وتـــذهـــب ال
الدميوجرافية إلى أن هذه السياسة 
منعت الصني من كارثة محققة، فلو 
تركت املسألة السكانية دون تدخل 
ــزاد الصينيون 400 مليون نسمة  ل
عن تعدادهم احلــالــي، وقــد حققت 
ــذه الــســيــاســة جنــاحــاً ملحوظا،  هـ
ومكنت الدولة من استثمار مواردها 
فى إحداث طفرات تنموية شهد لها 
العالم، لكن سياسة الطفل الواحد 
لها آثــار سلبية مع ذلــك، كانخفاض 
ــفـــاع نسبة  ــة، وارتـ مــعــدل اخلــصــوب
السكان فوق 65 عاما مع انخفاض 
نسبة السكان القادرين على العمل، 
وملعاجلة هــذه الــوقــائــع املستجدة، 
تقوم الصني حاليا بتطبيق قانون 
ــلــزوجــني بــإجنــاب الطفل  يــســمــح ل

الثانى بشروط محددة. 
)2( التجربة الهندية: أمــا الهند 
ــوء مـــن الــصــني  ــت أســ ــان فـــاحلـــال ك
ــرب فـــى نفس  ــ ــت أغ ــان ــول ك ــلـ واحلـ
ــجــار  ــف ــط االن ــبـ ــد ارتـ ــق ــــت، ف ــوق ــ ال
السكانى هناك بانتشار واسع للفقر 
وتدنى مستويات املعيشة، ما أجبر 
ــة على الــلــجــوء إلــى عمليات  ــدول ال
غير أخالقية لتحديد النسل، وهى 
تعقيم السيدات، ما يحرم السيدات 
مــن حــق اإلجنـــاب، وقــد نــشــأت عن 
هــذه السياسة مشكالت اجتماعية 
كبيرة، مع أن احلكومة احتالت مبنح 
الــســيــدات املــوافــقــات على التعقيم 
تعويضات مادية كبيرة، باإلضافة 
إلى مكافآت مثل األجهزة الكهربائية 
أو ســيــارات لتشجيع األســـر على 
ــول هـــذه الــعــمــلــيــات، وبطبيعة  ــب ق
ــال، وهــنــا نــؤكــد أنــنــا ال نطالب  احلـ
بسياسات غير أخالقية أو اجبارية، 
لكننا نستهدف التفكير فــى سن 
قوانني تقدم حوافز جديدة لألسرة 
املصرية، بحيث تتمكن الــدولــة من 
تخفيض مــعــدل الــنــمــو الــســكــانــى، 

وتثبيته عن حد 2% سنويا.

من الضرورى 
إعادة االهتمام

 بعيادات تنظيم األسرة 
فى الريف واملدن 

املصرية 

هنادى عاصم



سياسات التشغيل 
بدأت باالنفتاح 

وأدت لزيادة 
طوابير البطالة
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اشتباك

الجهاز اإلدارى للدولة جاِنِ أم مجنى عليه؟
يشكل الجهاز اإلدارى البيروقراطى للدولة 
أحد أصعب األلغاز واللوغاريتمات التى تواجه 
من يحاول فك طالسم هذا البلد، حيث يقول 
الــمــؤرخــون أن عمره أكثر مــن 7 آالف سنة، 
بــل وأنـــه عــرف الفساد والــتــالعــب منذ عهد 
الفراعنة، وقتما كانت رسائل الفالح الفصيح 
للفرعون تكشف عما يعانيه من فساد وظلم 
حاكم اإلقليم، وإذا كانت الــدول ال تدار بدون 
جهاز حكومى، فقد انشق الخبراء حول الجهاز 
المصرى تحديًدا ما بين من يرونه أصبح عبئا 
يثقل على كاهل االقتصاد المريض، بعد أن 
أعياه الترهل وأصبح يضم أكثر من 8 ماليين 
موظف، يقومون بأعمال ال تحتاج ألكثر من 
ثلث هــذا العدد، بينما الباقين مجرد بطالة 
مقنعة، يجلسون على المكاتب لتناول الشاى 
ووجــبــات اإلفــطــار ثم ينصرفون بمجرد أداء 
صــالة الظهر، وبالطبع يشجع أصحاب هذا 
الرأى من خبراء االقتصاد الرأسمالى ضرورة 
تقليص أعـــداد الموظفين وتخفيض فاتورة 
أجــورهــم ومرتباتهم، ومــن ثــم لجأت الدولة 
لتطبيق المعاش المبكر، وعدم تعيين دفعات 

جديدة تحل محل من يغادرون للمعاش.
وعلى جانب آخر يحذر االقتصاديون ممن 
يعتنقون الفكر الــيــســارى مــن خــطــورة تخلى 
الدولة عن دورها المرتبط بالبعد االجتماعى، 
حيث ســيــؤدى تخفيض األجـــور إلــى أن يقع 

المواطن فريسة للغالء والتضخم، وحتى لو 
تم تقليص العجز وتضييق الهوة بين اإليرادات 
والمصروفات، فلن يشعر رجل الشارع الفقير 

بأى تحسن.
وبين الرأيين نشرت مؤخًرا دراســة بعنوان 
»الــحــرب االقتصادية التى تخوضها مصر: 

المستوى الحالى لألجور والمرتبات«، أعدها 
ــوار، كشفت عــن مفاجأة  الباحث إبــراهــيــم نـ
ــه على  مــن العيار الثقيل، حيث أوضــحــت أن
الرغم من إصرار الدولة على تخفيض األجور 
وإيــقــاف التعييات الحكومية، بحجة تقليل 
اإلنفاق الحكومى، ومع ذلك اتسع نطاق الخلل 

فــى الميزانية الــعــامــة لــلــدولــة فــى السنوات 
األخيرة.

وأشار »نوار« فى دراسته إلى أنه منذ إصدار 
ــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة الــجــديــد والئحته  قــان
التنفيذية اتجهت الحكومة إلى إعــادة النظر 
ــور ضمن برامج  فــى هيكل المرتبات واألجــ

اإلصــالح المالى واالقــتــصــادي، وقــد نتج عن 
ــور والــمــرتــبــات من  ــراجــع نسبة األجــ ذلـــك ت
إجمالى المصروفات العامة، وتراجع نسبتها 
كــذلــك مــن إجــمــالــى الــنــاتــج المحلي، وكانت 
الظاهرة األهم تتمثل فى أن معدل الزيادة فى 
األجوروالمرتبات يتحرك بمعدالت أقل وأبطأ 
من معدل التضخم، ومن معدالت الزيادة فى 

اإلنفاق العام للدولة.
ــد الــخــبــيــر االقــتــصــادى أن الحكومة  ــ وأك
الحالية تخلط بين الحاجة إلى إصالح أجهزة 
النظام اإلدارى وبين ضــرورة تحقيق وفــورات 
مالية لتقليل العجز فى الموازنة وعالج الخلل 
فــى الميزانية العامة للدولة، الفــًتــا إلــى أنه 
ليس هناك شك فى الحاجة إلى إصالح نظام 
التعاقد القانونى وإرساء قواعد قانونية سليمة 
تحكم العالقة بين العاملين وبــيــن األجــهــزة 
التى يعملون فيها، إضافة إلى ضرورة إصالح 
هيكل األجـــور بما يحقق رفــع كــفــاءة العمل 
واإلنــتــاج ويأخذ فى اعتباره معايير العدالة 
االجتماعية، التى تتضمن ضــرورة المحافظة 
على قيمة األجــر الحقيقى فى مواجهة غول 
التضخم المصحوب بــارتــفــاعــات األســعــار، 
وشدد الباحث على أن العمل على زيادة الدخل 
الحقيقى للعاملين ال يحقق الرضا الشخصى 
واالجتماعى فقط، ولكنه أيًضا يوفر حافزا 

للعمل على زيادة اإلنتاجية.

تحتفل بعيد ميالدها الثانى وتواصل ذبح موظفى الجهاز اإلدارى

خبراء يطالبون بضرورة إصالحه ويؤكدون أنه يحتاج فقط إلى ثلث العدد الموجود حاليا

تــزعــم الــحــكــومــة أنــهــا تــحــاول 
جـــاهـــدة تــخــفــيــض الــمــصــروفــات 
وتقليل اإلنفاق، ولكن تقول األرقام 
الرسمية أن متوسط معدل الزيادة 
فى المصروفات العامة بلغ حوالى 
ــرة منذ  ــفــت 15% ســنــويــا خـــالل ال
2010 وحــتــى 2017، أمـــا تــوزيــع 
المصروفات على البنود المختلفة 
فيظهر أن بند الفوائد على الديون 
الحكومية هو األســرع نمًوا خالل 
تلك الــفــتــرة، حيث ارتــفــعــت قيمة 
الفوائد المسددة بمقدار 207.4 
مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يبلغ 
29.6% أى ما يعادل ضعف معدل 
متوسط النمو فــى المصروفات 
ــة، فـــى حــيــن أن األجــــور  ــامـ ــعـ الـ
والتعويضات زادت فى المتوسط 
بنسبة 19.6% ســنــويــا، كــمــا بلغ 
متوسط الزيادة السنوية فى قيمة 
الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية 
9.6% أى أقل من متوسط الزيادة 
السنوية فــى المصروفات العامة 
ومــا يقرب من ثلث معدل الزيادة 
فـــى مــدفــوعــات فـــوائـــد الـــديـــون، 
وبتحليل تلك األرقام نفت الدراسة 
ــور أو الدعم  تهمة مسئولية األجـ
عن تفاقم العجز المالى كما يردد 

المسئولون.
وفى السياق ذاته توضح األرقام 
أن قــيــمــة الــــزيــــادة فـــى فـــاتـــورة 
األجــــور تــتــراجــع عــامــا بــعــد آخــر 
حتى وصلت إلــى 4.9% فقط فى 
الــعــام 2017/2016 أى مــا يعادل 
ربــــع نــســبــة الــــزيــــادة فـــى مــعــدل 
التضخم الــســنــوي، وهــو مــا يعنى 
انخفاض نسبة األجور من اإلنفاق 
ــدهــور الــدخــل الحقيقى  ــعــام وت ال

للموظفين.

باألرقام: األجور  بريئة من 
تهمة تفاقم العجز المالى

انخفاض نسبة المرتبات 
وتدهور الدخل الحقيقى 

للموظفين بسبب الغالء

مفاجأة: سياسات تخفيض األجور وتقليص 
أعداد الموظفين فشلت فى عالج عجز الموازنة

تفاصيل خطة الحكومة لتخفيض األجور والمرتبات

احتفلت مصر خالل شهر سبتمبر الجارى بالذكرى السنوية الثانية 
لتولى حكومة المهندس شريف إسماعيل مقاليد الحكم، وهى 

الحكومة التى يعرفها البعض بحكومة »شريف باشا« النحيازها الدائم 
لألغنياء، وإصرارها على إفقار الفقراء وسحق الجائعين، حيث ال تنفى 
الحكومة عن نفسها تهمة أنها جاءت لتنفيذ روشتة البنك الدولى، التى 

يسمونها تأدًبا إجراءات اإلصالح االقتصادى، علًما بأن هذا اإلصالح 
يتطلب عدة أساسيات فى مقدمتها تقليص أو إلغاء الدعم، خاًصة عن 
السلع والخدمات التى يحتاجها البسطاء، فى مقابل تشجيع األثرياء 

والمستثمرين على تحقيق المزيد من الثراء.
كما تتضمن برامج اإلصالح االقتصادى والمالى ضرورة إصالح الجهاز 

اإلداري، بما يؤدى إلى تقليل العبء المالى ومن ثم إصالح الخلل فى 
الميزانية العامة، وفى هذا السياق عمدت الحكومة إلى سن تشريع 

جديد يساعد على إعادة تنظيم العالقة بين الموظفين العموميين 
وبين الدولة، فصدر قانون الخدمة المدنية )القانون رقم 81 لسنة 

2016( وهو بمثابة عقد عمل جديد بين الحكومة وموظفيها الغرض 
منه هو زيادة إحكام قبضة الحكومة على الموظفين العاملين ووضع 

نظم جديدة للتعاقد والحقوق والواجبات لكل من طرفى العالقة: 
الحكومة والموظف.

وبالعودة للتاريخ القريب نجد أن الحكومة الحالية لم تخترع هذا 
التوجه، ولكنها ال تنكر أيًضا أنها تجرأت على إستكمال إجراءات بدأها 
نظام السادات ومن بعده مبارك، ولكن بصورة أكثر حدة وضراوة، حيث 
كانت مصر قد شهدت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى تغييرات 

جذرية فى نظام العالقة بين الحكومة والموظفين العموميين، فى 
إطار التحول من االشتراكية الناصرية إلى االنفتاح وسياسات السوق 

الحر والقطاع الخاص، حيث تخلت الدولة تدريجًيا عن سياسة 
التشغيل الكامل، وسنت تشريعات جديدة فصلت بمقتضاها الجهاز 
اإلدارى للدولة عن الوحدات االقتصادية التى تديرها، وهو ما أدى 

فعليا إلى تخفيض حجم الجهاز اإلدارى للدولة وتقليل عدد العاملين 
فيه، وقد استمرت سياسات التشغيل الجديدة تنتج آثارها الواسعة 

النطاق على صعيد نسبة التشغيل بين األيدى العاملة، فارتفع معدل 
البطالة عاًما بعد آخر خصوصا بين خريجى الجامعات والمعاهد 

والمدراس الفنية المتوسطة.

إميان بدر

عشوائية خريطة األجور تعكس الخلل فى النظام االقتصادى

نتائج كارثية النخفاض دخل الموظفين مقابل ارتفاع األسعار
ــور  ــات الــرســمــيــة أن حــصــة األجــ ــان ــي ــب تــقــول ال
والمرتبات للعاملين فى أجهزة الدولة من إجمالى 
الناتج المحلى خالل الفترة من يونيو 2011 وحتى 
يونيو 2017 تصل إلى 7.5% فى المتوسط، وخالل 
تلك الفترة وصل نصيب األجــور والمرتبات والمنح 
والمزايا اإلجتماعية للعاملين فى الدولة أقصاه فى 
السنة المالية 2014/2013 ليبلغ 8.4% من إجمالى 
الناتج المحلي، لكن هذه الحصة إنحدرت منذ ذلك 
الوقت لتسجل 5.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 

الميزانية العامة األخيرة.
ومــن ثــم فــإن البيانات تــوضــح أن حصة األجــور 
والمرتبات من إجمالى الناتج المحلى تتدهور من 
سنة إلــى أخـــرى، وبلغت نسبة التدهور بين يونيو 
2014 إلى يونيو 2017 حوالى 31% فى السنة المالية 
األخيرة، ويرى المحللون أن ذلك واحدا من العوامل 
القوية التى تفسر انتشار الفقر وزيادة معدل التباين 
فــى تــوزيــع الــدخــل بشكل عــام، حيث تشكل األجــور 
والــمــرتــبــات للعاملين فــى الــجــهــاز اإلدارى للدولة 
مكوًنا رئيسًيا من مكونات دخل العمل على مستوى 

االقتصاد ككل.
وفــى إطــار معارضة الباحث«نوار« ورفضه لتلك 

السياسة، أكــد فــى دراســتــه أن الحكومات فــى كل 
أنحاء العالم تحرص رغم اإلختالف فيما بين نظمها 
اإلقــتــصــاديــة والسياسية على أن تــكــون الــزيــادات 

السنوية فى األجور والمرتبات متكافئة مع الزيادة 
فى معدل التضخم، وذلــك لمجرد المحافظة 
على قيمة الدخل الحقيقى للعاملين، مشيًرا 
إلى أن االتجاه العام فى بعض الدول ومن بينها 
دول نامية مثل الهند يميل إلى زيــادة األجور 
والمرتبات بنسبة تفوق معدل التضخم، حيث 
ــور والــمــرتــبــات فــى الهند  ارتفعت قيمة األجـ
عام 2017 بنسبة 10% فى المتوسط باألسعار 

الجارية.
ــدد الخبير االقــتــصــادى على أهمية   وشـ
مثل هذه الــزيــادات الحقيقية فى المرتبات 
بالنسبة للموظفين الــذيــن يـــؤدون خدمات 
عامة للجمهور كعنصر من عناصر الوقاية 
ضد الرشوة والفساد، ووفًقا لهذه الرؤية 

فإن سياسات إفقار المواطن وتعجيزه 
عــن الــوفــاء باحتياجات أســرتــه تعد 
من عوامل دفعه إلى الوقوع فريسة 

لألخطاء واالنحرافات.

الوزارات تتعامل مع موظفيها بطريقة »الخيار والفاقوس« وإذالل المغضوب عليهم بالهرم المقلوب
تدلل الدراسات االقتصادية واالجتماعية التى أجريت منها ارتفاع معدالت الفقر و تشجيع الرشوة والفساد

خالل الفترة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى حتى 
اآلن على أن نصيب األجــور من إجمالى الناتج المحلى 
اتجه للتراجع تاريخيا حتى وصــل اآلن إلــى أقــل معدل 
له على اإلطـــالق، والمفارقة الغريبة حسبما أوضحت 
ــدراســة، هــى أن تخفيض حصة األجـــور مــن إجمالى  ال
الناتج المحلى لم يترافق مع تحسن حقيقى فى 
مــؤشــرات النمو وال فــى مــؤشــرات كــفــاءة إدارة 

االقتصاد ككل.
وكشفت الدراسات أن خريطة األجور فى 
ــدة مــن أكــبــر عشوائيات  مصر تعتبر واحـ
النظام االقتصادى واإلداري؛ نظًرا ألن 
ــة التباين  األجـــور تختلف إلــى درجـ
الشديد داخــل أجهزة الحكومة 
المركزية، كما تختلف بصورة 
ــل الجهاز  كــبــيــرة حــتــى داخـ
الــــواحــــد، كـــذلـــك تــتــبــايــن 
ــور والــمــرتــبــات بشدة  األجــ
فى الهيئات العامة الخدمية 
واالقتصادية، وتتباين إلى 
درجــــات أشـــد حــتــى فى 

داخل الهيئة الواحدة.
وضربت الدراسة 
ــة  ــ ــل ــ ــث ــ بــــعــــض األم
ــح فـــكـــرة  ــيـ ــوضـ ــتـ لـ
ــز بــيــن  ــ ــي ــ ــي ــ ــم ــ ــت ــ ال

الموظفين بطريقة »الــخــيــار والــفــاقــوس«، مــن خــالل 
الــفــارق الرهيب بين قيمة المبالغ الكلية التى يحصل 
عليها الموظف فى وزارة البترول، وبين نظيره الموظف 
من الدرجة نفسها فى وزارة التربية والتعليم على سبيل 
المثال، واألدهــى أن الدخل الشهرى الكلى الذى يحصل 
عليه الموظف فى قطاع مكتب الوزير فى أى وزارة يزيد 
ــذى يحصل عليه الموظف المربوط  كثيًرا عــن ذلــك ال
على الدرجة نفسها فى الوزارة نفسها، ناهيك عن فروق 
الدخل التى يحصل عليها الموظفون الذين يستفيدون من 

موارد الصنديق الخاصة.
وإذا كانت الدولة تتعامل مع موظفيها بهذا األسلوب، 
فمن الطبيعى أن تستخدم المزيد من الوسائل للضغط 
على الفئات الغير مرضى عنها، وإجبارهم على قبول األمر 
الواقع، حيث نجد طبيعة هيكل األجور والمرتبات فى مصر 
تتسم بوجود هــرم مقلوب للدخول النهائية التى يحصل 
عليها العاملون، حيث يبلغ األجر األساسى نسبة تبلغ فى 
المتوسط 20% تقريبا فقط من األجر الكلى )الذى يشمل 
الحوافز والمزايا والبدالت والمكافآت(، وبينما يتسبب هذا 
الهرم المقلوب فى اإلضرار بمصالح العاملين فإن السلطة 
ــة تستفيد منه فى تخفيض مساهمة الحكومة فى  اإلداري
صندوق التأمينات والمعاشات، حيث يتم احتساب نسبة 
مساهمة الحكومة على الراتب األساسى وليس على الدخل 
الكلى للموظف من الوظيفة، كما أن السلطة من خالل هذا 
الهرم المقلوب، تضمن خضوع المرؤوسين لرؤسائهم فى 
العمل حيث إن هــؤالء الرؤساء هم الذين يضعون تقارير 

استحقاق العالوات والمكافآت.
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القانون رقم 39 لسنة 1975 القاضى بتخصيص نسبة 5% من 
الوظائف لذوى اإلعاقة ال ُيفَعل فى معظم المؤسسات والمنشآت

األرقام الرسمية : أعداد 
المعاقين 4 ماليين و» الصحة 

العالمية«: 12 ومنظمات المجتمع 
المدنى : 15 مليون معاق

تعتمد مصر فــى تعريفها لإلعاقة على 
النموذج الطبي؛ والذى يعرف على أنه نموذج 
اجتماعى سياسى يرى أن المرض أو العجز 
ينتج عن ظروف جسدية متأصلة فى الفرد 
»حيث إنها أصبحت جزًءا من جسد الفرد« 
مما يسبب لــه أضــــرارًا واضــحــة تقلل من 

نوعية حياته الـُمعاشة. 
ويؤثر هــذا التعريف بشكل مباشر على 
الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن الــداعــمــة لحقوق 
األفــراد المعاقين بالمجتمع المصرى سواء 
االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو 

غيرها.
ورغــم أن هذا التعريف يعتد به فى كثير 
من الدول؛ خاصة النامية. إال أنه يعاب عليه 
اقتصاره على اإلعاقة الجسمانية والعقلية 
فقط، وعدم تصنيف الكثيرين على أنهم من 
ذوى اإلعاقة ضًدا لما هو معمول به دولًيا، 
فنجد أن منظمة الصحة العالمية عَرّفت 
اإلعــاقــة على أنــهــا: »حــالــة مــن القصور أو 
الخلل فى الــقــدرات الجسدية أو الذهنية 
ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية تعيق الفرد 
عــن تــعــلُّــم بــعــض األنــشــطــة الــتــى يــقــوم بها 
ن«. وبالتالى  الفرد السليم المشابه فى الِسّ
فــإن هــذا التعريف يندرج تحته المصابون 
بظواهر واضطرابات نفسية مثل: االنطواء، 

واالنفصام، والقلق.
ــع الطبيب  ــذا فــقــد وضــ ــى جــانــب هــ ــ إل
األمــريــكــى سيدنى كــاتــز منذ خمسينيات 
الــقــرن الــفــائــت مــقــيــاس ألنــشــطــة الــحــيــاة 
اليومية والتى على أساسها يصنف من هو 
ــادر على مــمــارســة واحـــدة مــن هذه  غير قـ
األنشطة باإلعاقة؛ بما فى ذلــك المسنين 
ــنــشــاطــات  ــى أداء ال ــر الـــقـــادريـــن عــل غــي
االعتيادية الخاصة مثل الرعاية الذاتية 

والتغذية.
وبذلك فــإن مصر فى تعاملها مع قضية 
ذوى اإلعــاقــة مــن خــال سياسات الرعاية 
والحماية تقصى العددين ممن ينطبق عليهم 
ــا، ويحظون فــى دول  ــًيّ تصنيف »مــعــاق« دول
أخرى بفرص الدعم الحكومى والمجتمعي. 

وحتى عند االنتقال لحالة ذوى اإلعاقة 
وفًقا للمعايير المصرية؛ فإن والتى توضح 

حجم وخصائص المعاقين فى مصر. 
ــة  ــي ــاف ــق ــث ــب األســـــبـــــاب ال ــ ــان ــى جــ ــ ــإل ــ ف
واالجتماعية؛ يرجع الكثيرون سبب القصور 
الشديد فــى استيفاء بيانات اإلعــاقــة فى 
التعدادات السكانية الدورية إلى عدم وضوح 
تعريف أو مفهوم »اإلعاقة« بالنسبة لمدلى 
البيان وجامع البيان أيــًضــا، وينعكس هذا 
األمر على األرقام الرسمية الصادرة محلًيا 
ودولًيا عن إعــداد المعاقين فى مصر، ففى 
حين تشير أرقام المسئولين الحكوميين على 
أن أعــداد المعاقين يتراوح ما بين الثاثة 
إلــى أربــعــة مايين مــعــاق. صــرحــت وزارة 
الصحة العالمية بأن مصر بها ما ال يقل عن 
اثنا عشر مليون معاق بنسبة حوالى عشرة 
بالمائة من إجمالى الكتلة السكانية. وقدرت 
تقارير منظمات المجتمع المدنى عدد ذوى 

اإلعاقة بخمسة عشر مليون معاق. انتشار ثقافة زواج األقارب فى جميع الطبقات االجتماعية لها تأثير مباشر فى حدوث إعاقات جسمانية وعقلية

مصر تحتل المرتبة األولى عالمًيا فى نسبة المعاقين مقارنة بعدد السكان
بحسب العديد من الدراسات التى أجريت 
على المسببات التى قــادت أن تحتل مصر 
المرتبة األولــى عالمًيا فى نسبة المعاقين 
مــقــارنــة بــعــدد الــســكــان »تــقــديــرات منظمة 
الصحة العالمية« فــإن مصر كدولة نامية 
تعانى مــن مشاكل اقتصادية واجتماعية 
تنعكس على أوضاع المواطنين فى المناطق 
الريفية والمنتمين للطبقة المنخفضة فى 
المناطق الحضرية تعرضهم لمشاكل صحية 

تسبب لهم إعاقات دائمة.
ــن تـــدنـــى مــســتــويــات  ــظــر عـ ــن فــبــغــض ال
المعيشة، وصعوبة الــوصــول لمياه شرب 
آمنة فى بعض المناطق الفقيرة، إلى جانب 
مشكلة التخلص من النفايات. فتعد مشكلة 
ســوء التغذية أحــد أهــم مسببات اإلعاقات 
ــال فى  الــدائــمــة والــتــى يــعــانــى منها األطــف
ــوالدة وتــؤثــر على نموهم  مرحلة مــا قبل الـ

مشكلة سوء 
التغذية أحد أهم 
مسببات اإلعاقات 

الدائمة

ــى وتــســبــب مــبــاشــرة  ــعــقــل الــجــســمــانــى وال
مشكات فقد السمع والبصر الدائمين لدى 

األطفال.
أما بالنسبة للموروثات االجتماعية فلها 
دور كبير فى انتشار حاالت اإلعاقة، فعلى 
سبيل المثال انتشار ثقافة زواج األقارب فى 
جميع الطبقات االجتماعية لها تأثير مباشر 
فى حدوث إعاقات جسمانية وعقلية. فوفًقا 
لــدراســة عــيــاديــة وجينية أجــراهــا المركز 
القومى للبحوث على مائة حالة من أطفال 
ذوى إعــاقــات، أظــهــرت النتائج أن تسعين 
بالمائة مــن الــحــاالت تــأثــروا جينًيا بــزواج 
األقــارب، خمسين بالمائة منهم كان الزواج 
بين أبناء العمومة، باإلضافة إلى المشكات 
االجتماعية األخــرى مثل الــزواج المبكر أو 

تأخر سن الزواج لدى الفتيات.
وإلــى جانب اعتبار المشاكل االقتصادية 

واالجــتــمــاعــيــة مــن مسببات اإلعــاقــة فى 
مصر، فهما أيًضا من معرقات الحلول. 

ــدرة الــحــكــومــة الــمــصــريــة على  ــ فــعــدم ق
تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة 
لإلنفاق على استراتيجيات وسياسات 
دعـــم ذوى اإلعـــاقـــة يتسبب فــى عــدم 
الوصول لألهداف الموضوعة سواء 
على المستوى الصحى أو التعليمى 
أو غيرها، هذا باإلضافة للقصور 

ــى  ــل عــل ــ ــم ــ ــع ــ فـــــى ال
تــغــيــيــر الــنــظــرة 
ــة  ــي ــع ــم ــمــجــت ال
لـــــلـــــفـــــرد ذى 

اإلعاقة بــدًءا من 
األســرة حتى األفــراد 

العاديين من خال اإلعام 
والبرامج التوعوية وغيرها.

حقوق المعاقين فى مصر.. 
خارج نطاق الخدمة!!!

أعلنت الحكومة المصرية أن العام 2018 سيكون عام ذوى 
اإلعاقة، وعملت على دعم أوضاعهم بسياسات وبرامج رعاية 

وإدماج.
 ففى ديسمبر 2016 أطلقت وزارة التضامن االجتماعى 

»إستراتيجية حماية وتأهيل وتمكين األشخاص ذوى اإلعاقة«، 
التى تحدد آلية وسياسات حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة فى 

مصر بهدف توفير رعاية جيدة وتأهيل مالئم وحماية اجتماعية 
متكاملة وتمكين بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص. 

وتتألف اإلستراتيجية من ستة محاور، أولها التشريعات والسياسات 
الُمــنظمة لقضايا اإلعاقة، وثانيها قواعد بيانات األشخاص ذوى 

اإلعاقة، وثالثها رعاية وتأهيل وتقويم األشخاص ذوى اإلعاقة، 
ورابعها التمكين االقتصادي، وخامسها الحماية االجتماعية 

الشاملة، وسادسها الوعى المجتمعى الداعم لدمج ذوى اإلعاقة. 
كما أن البرلمان يناقش منذ شهور قانون »رعاية ذوى اإلعاقة 

واالحتياجات الخاصة«.
وقد تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة فى ديسمبر 2006 ميثاق 

حقوق األفراد ذوى اإلعاقة »CRPD«. وبلغ عدد الموقعين على 
االتفاقية حتى اآلن 160 وعدد المصدقين 174. وهذه االتفاقية 

تحاول االنتقال بوضع األفراد ذوى اإلعاقة من االقتراب الطبى 
والخيرى القتراب حقوق اإلنسان. 

كما أنها تسعى لدمج األفراد من ذوى اإلعاقة فى مجتمعاتهم 
المحلية بشكل فعال وقوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

المتبناة فى العام 2015. 
وحقيقة األمر إن وضع األفراد ذوى اإلعاقة فى مصر يبتعد كثيًرا 

عما يذهب إليه العالم فى رؤيته، ويأتى ذلك كنتاج عدد من 
اإلشكاليات التى رصدتها الدكتورة أمنية الجميل فى دراسة لها 

بعنوان »ذوو اإلعاقة فى مصر: ما بين التصنيف والتشريع« والتى 
كشفت الكثير من الحقائق والوقائع الخاصة بهذه القضية التى تهم 

نسبة كبيرة من األسر المصرية حاليًا.

نصدق من ؟!!!
تجميد معظم القوانين أدى لتفاقم أزمة 

ذوى اإلعاقة فى المجتمع المصرى

تناولت الدساتير والتشريعات المصرية 
حقوق المعاقين منذ خمسينيات القرن 
الماضى وحاولت أن تكون فى ذلك متسقة 
مع المواثيق الدولية التى تتعامل مع حقوق 
المعاقين على أنها من أهم قضايا حقوق 

اإلنسان. 
فنجد أن قانون الضمان االجتماعى 
الــصــادر عــام 1950 قــد خصص فصل 
ــأهــيــل ذوى  كــامــل لــرعــايــة وإعــــــادة ت

اإلعاقة. 
ــورة يــولــيــو القوانين  ثــم تــوالــت بــعــد ثـ
ــتــى تــعــمــل عــلــى حماية  والــتــشــريــعــات ال
ــة. ومن  ــراد مــن ذوى اإلعــاق ــ ورعــايــة األف
بينهم قانون العمل رقــم 91 لسنة 1959، 
ــم14 لــســنــة 1959 بــشــأن  ــ والـــقـــانـــون رقـ
التأهيل المهنى للعاجزين عــن العمل 
ــون الطفل رقــم 126  وتــحــديــدهــم، وقــان
ــواًل لقانون  لسنة 2008 وغــيــرهــم، وصـ
رعــايــة ذوى اإلعـــاقـــة واالحــتــيــاجــات 
الخاصة للعام 2017 الذى ُيناقش فى 

البرلمان حالًيا.
كــمــا كــفــل مـــؤخـــًرا دســتــور 2014 
ــة  ــي ــدن ــم ــن حـــقـــوقـــهـــم ال ــي ــاق ــع ــم ــل ل
والــســيــاســيــة عــلــى أســـاس مــن عــدم 
التمييز بينهم وبين باقى المواطنين 
فى مواده 53 و54 و80 و81 و180 و 

214و 244. 
كما أصـــدر مجلس الــــوزراء قــرار 
رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس 
القومى لشئون اإلعــاقــة، والـــذى حدد 
مجال عمله مــن خــال أدوار استشارية، 

وتنسيقية، وإشرافية.
ورغـــم أن الــمــواثــيــق الــدولــيــة والــقــوانــيــن 
المحلية الوطنية قــد كفلت لــذوى اإلعاقة 
حقوقهم ووضعت آليات إلدماجهم وتمكينهم 
فــى الــمــجــتــمــع إال أن تجميد مــعــظــم هــذه 
القوانين أدى لتفاقم أزمــة ذوى اإلعاقة فى 
المجتمع المصري. فوفًقا للقانون المصرى 
يــحــصــل ذوو اإلعـــاقـــة عــلــى مــعــاش يسمى 
»معاش المعاقين« إال أنــه ال يصل للجميع. 
وقد يكون السبب فى ذلك ما ذكرناه مسبًقا 
من عدم وجــود قاعدة بيانات مفصلة تدرج 
ــراد مــن ذوى اإلعــاقــات وتصنف  جميع األفـ

تصنيًفا دقيًقا إعاقاتهم.
 كما أن قانون رقم 39 لسنة 1975 القاضى 
بتخصيص نسبة خمسة بالمائة من الوظائف 
لذوى اإلعاقة ال ُيَفعل فى معظم المؤسسات 
والمنشآت؛ وينتج ذلــك لاستهانة بغرامة 
المخالفة التى تقدر بمائة جنيه مصرى، غير 
أن الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء كشف 

أعداد الممثلين فى 
المجالس النيابية والمحلية 
ال يتناسب مع حجم إعداد 

األفراد ذوى اإلعاقة 

مؤخًرا عن تعيين 30717معاًقا فى األجهزة 
الحكومية ضمن نسبة الخمسة بالمائة التى 

حددها القانون.
وبالنسبة لممارسة الــحــقــوق السياسية 
والتمثيل النيابى فقد جاء تعريف المواطن 
ذى اإلعــاقــة، الـــذى يسمح لــه بالترشح فى 
االنتخابات البرلمانية، طبًقا لقانون مجلس 
النواب 46 لسنة 2014: »َمن يعانى من إعاقة 
ال تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية 
والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى 
يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها 
اللجنة العليا لــانــتــخــابــات بــعــد أخـــذ رأى 
المجلس القومى لألشخاص ذوى اإلعاقة«. 
ويرى المختصون أن هذا القانون يتسم بأنه 
فضفاض؛ حيث إنه لم يحدد وجوب وإلزامية 
رأى المجلس القومي لألشخاص مــن ذوى 

اإلعاقة من عدمه. 
ــداد الممثلين فــى المجالس  كــمــا أن أعــ
النيابية والمحلية ال يتناسب مع حجم إعداد 

األفراد ذوى اإلعاقة فى مصر.
ولعل واحـــدة مــن أهــم الموضوعات التى 
أغفلها القانون المصرى عند تناوله لحقوق 
األفـــــراد ذوى اإلعـــاقـــة هــو تــأهــيــل البيئة 
المحيطة للتناسب مع إعاقتهم وتوفر له سبل 

التمكين. 
على عكس الدستور اللبنانى على سبيل 
المثال الذى ذكر ذلك صراحة فى أحد مواده 
وتاها بقوانين داعمة، وبالتالى فتخطيط 
الحكومة المصرية للمبانى والمنشآت العامة 
ووسائل المواصات والشوارع يفتقر ألدوات 
تسهيل الحياة اليومية لعشر مجموع السكان.

محمد سعيد
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وزارة الصحة ليس لديها 
وحدات خاصة لإلشراف 

على املعامل سواء املرخصة 
أو غير املرخصة

أجراس 
الخطر

الضحايا يكشفون المستور داخل المعامل

د. أحمد يمنى: مصر هى الدولة األسوأ عالميًا 
فى القانون المنظم لفتح وإدارة معامل التحاليل

ــيــس نقابة  ــور أحــمــد يمنى مــؤســس ورئ يــقــول دكــت
أخصائيين التحاليل الطبيه ورئيس جمعية الكيمياء 
الحيوية الباثولوجية وأبحاث الــدم: تعتبر مصر هى 
الــدولــة األســـوأ فــى العالم فــى القانون المنظم لفتح 
وإدارة معامل التحاليل ونستطيع أن نقول أنه ال يوجد 
قــانــون أصــا لتنظيم إدارة المعامل حيث القانون 
ــقــرارات وزارة  القديم منذ عــام 1954 تــم تشويهه ب
الصحة التى أخرجته من مضمونة وهنا ال أتحدث 
عن مزاولة المهنة والعمل داخل المعمل ولكنى أتحدث 
عن الشخص المسئول بــإدارة المعمل وتأثير شركات 
معامل التحاليل الــعــابــره لــلــقــارات والــتــى تسعى إلى 

الهيمنة على المهنة فى مصر وتؤثر فى موظفى 
وزارة الصحة ضعاف النفوس فى التاعب 

بقرارات التراخيص وتستخدم الشركات 
ــارة  مجلس نقابة األطــبــاء كـــأداة إلث

الفتن والمشاكل عن جهل بالهدف.
ــتـــى تثير  ــرارات الـ ــ ــقـ ــ  ومــــن الـ
ــى جــهــل  ــلـ ــة وتـــــــدل عـ ــريـ ــخـ ــسـ الـ
ــود  ــو اشـــتـــراط وجـ ــهــا هـ أصــحــاب
طبيب بشرى عند ترخيص معمل 
لسحب العينات مــن الــوريــد وهــذا 

إنما يدل على قمة جهل من يرددون 
هــذه الخزعبات فالطبيب البشرى 

مهمته عاج المرضى وسحب العينات من 
المريض من الوريد هى مهمة التمريض 
والفئات المعاونة وهذا معمول به فى كل 
دول العالم المتقدم والــنــامــى وكــل دول 

العالم قاطبة.
ويضيف د. أحمد يمنى: تقدمنا منذ 
عـــام إلـــى الــســيــد الــدكــتــور وزيــرالــصــحــة 
مــن خـــال نــقــابــه اخصائيين التحاليل 
الطبية بإلغاء هذا العبث والتاعب بمهنة 
محترمة إنسانية لصالح شركات أجنبية 
كبرت وتعددت، وأصبحت مافيا تسيطر 
على المهنة وتحولت ألسهم، ودخلت بها 
شركات أجنبية مجهولة الهوية، ال نعرف 
من هم ودخل معهم شركاء، وعصابات من 
داخل مصر من المنتفعين واإلخــوان، من 
بينهم من نعرفهم جيدا، وهذه المافيا هى 
التى تحرك نقابة األطباء وتحاول تحريك 
وزارة الصحة بنشر أشياء وترويج أقاويل 

ليس لها أى دليل علمى أو قانونى«. 
 ولــأســف 60% مــن المعامل فــى مصر أصحابها 
فنيين يعنى معهد فنى صحى سنتين ال يستطيع أن 
يفتح مــرجــع أو يــأتــى بمعلومة ولــأســف يتم تكليف 
هــؤالء من قبل الحكومة بمجرد التخرج بالعمل فى 
المستشفيات الحكومى كى تخرب لصالح المعامل 
الــخــاصــة، ولــأســف أيــضــاً إن مــشــروع قــانــون وزارة 
الصحة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 
1954 فــى شــأن مــزاولــة مهنة الكيمياء الطبية، لم 
يمس تطوير المهنة ودقة النتائج فى شىء، وأن كافة 
محاوالتها تعتمد على الجانب المادى دون غيره فقد 
ــم رفـــع رســـم تــرخــيــص المعمل مــن 4 جنيه إلــى  ت
750 جنيها وعــدد كبير من المعامل يعمل 
دون ترخيص من األســاس األمــر الذى 
أهملته التعديات بشكل مباشر نتيجة 
لكونها غير مسجلة بــالــوزارة، وال 
توجد إحصائية بها فى مصر فكل 
مناقشاتنا واختافنا فى التحاليل 
الطبية هى مادية بحته ومن الفئة 
التى مــن حقها تأخذ األمـــوال من 
جيب المريض ولم نناقش يوما فى 
اجتماع رسمى حتى فى وزارة الصحة 
ــال تحاليل  تطوير المهنة علميا وادخـ
جديدة وأجهزة جديدة تخدم التشخيص 
الدقيق لأمراض ولم نناقش يوما تطوير 
ــوزارة الصحة  معامل الحكومة التابعة لـ
والتأمين الصحى والجامعات والتى تنفق 
الــدولــة عليها مليارات الجنيهات سنويا 
وال يثق فيها المريض وال يذهب اليها إال 

مجبرا.
وقــانــون التحاليل الطبية المقدم اآلن 
لمجلس الــنــواب هو نفسه القانون الذى 
قدمه عصام العريان منذ خمس سنوات 
أيام حكم اإلخوان ولكن مع اختاف أسماء 
المتقدمين به فقط وقد سبق وتم تقديمه 
لمجلس الشورى وتم تقديمه للجنة العليا 
لــإصــاح التشريعى وهــو قــانــون مشبوه 
كتبته شركات مشبوهة تحاول السيطرة 
على مهنة التحاليل الطبية فى مصر لذلك 
أنشانا نقابة اخصائيين التحاليل الطبيه 

للتصدى لهذه القوانين.

سحر الشربينى

شيرين: عشت 
أياًما صعبة 

بسبب إبالغى 
 بإصابة ابنى

بـ »السكر  بطريق 
الخطأ 

60% من 
المعامل 
فى مصر 
أصحابها 

فنيين

معامل التحاليل فى مصر ليست فقط أسعار 
متفاوتة بين كل معمل ومعمل ولكن نتائج مختلفة 

أيضًا، فقد تكتشف فجأة أنك مصاب بمرض 
خطير وبعد رحلة عالج طويلة تجد أنك لست 

مصابًا بأى شيء، وتكون النتيجة أنك تعيش فترة 
عصيبة من حياتك بسبب جهل الشخص الذى 
قام بعمل التقرير أو »كسله« فى تحليل العينة 
من األصل ووضع نتيجة أخرى عليها أو تبديل 

العينة مع مريض آخر وخالف ذلك الكثير، فمنذ 
أن ُوضع الطب فى القوائم التى أصبحت كل هدفها 

الربح والربح فقط، ومنذ أن ابتعد كل البعد عن 
اإلنسانيات التى خلق من أجلها، تعددت وكثرت 
أخطاؤه ولألسف أخطاء قد تؤدى إلى الموت أو 

اإلصابة بعجز دائم، والطامة األكبر من ذلك 
وجود معامل تحاليل فى مصر غير مرخصة 

وبالتالى اليديرها متخصصين ولألسف الكثيرون 
منهم من خريجى كليات العلوم وكذلك كلية 

الزراعة. واألدهى أن وزراة الصحة ليس لديها 
وحدات خاصة لإلشراف على هذه المعامل سواء 

المرخصة أو غير المرخصة ولذا قد تجد فى 
القرى والعشوائيات شقة صغيرة تحت بير السلم 

ليس بها أية تجهيزات مكتوب عليها معمل تحليل 
ويرتادها أبناء المنطقة ألنها المتاحة لهم، وتكون 
النتيجة المؤكدة أن الكل يتالعب بصحة المريض 

وسط غياب كامل من وزارة الصحة.

ــاء  ــي ــدحــت أحــســســت بــبــعــض اإلع ــول مــنــى م ــق ت
وصفرار فى وجهى فعرض علّي البعض عمل تحاليل 
لإطمئنان على صحتى وفــعــاً ذهبت إلــى إحــدى 
المعامل وعملت تحليا وجــاءت النتيجة الصادمة 
ــدم )ســرطــان الـــدم( طبعاً  أننى مصابة بلوكيميا ال
أهملت حياتى وشغلى ووزعت مابسى وكل ما أملك، 
وحــدث كــل هــذا وأنــا لــم أخبر أمــى وأبــى وأخــواتــى 
باألمر كى ال أزعجهم ولماذا سأقول لهم فأنا فى كل 
الحاالت ميتة خليهم يتصدموا اآلخر وخاص فإنه 
سرطان دم مش حاجة سهلة، إلــى أن الحظت أمى 

شحوبى يوماً بعد يوم وسألتنى فبكيت بكاء شديداً 
وأخبرتها باألمر، وتمت رحلة التحاليل ربما يكون 
هناك عاجاً وذهبنا لمعمل آخر فكانت النتيجة أننى 
مصابة باألنيميا فقط وذهبنا لغيره وغيره وكانت 
نفس النتيجة،، واختلطت مشاعرنا ما بين الفرحة 
العارمة والغضب الشديد. وحسبى الله ونعم الوكيل 

فى كل منعدمى ضمير فى البلد.
وتقول شيرين: عملت البنى 12 سنة تحاليل وطلع 
عنده سكر وبــدأت رحلة العاج معه وأنا فى حسرة 
شديدة على وحيدى ودعــوات لربنا لياً ونهاراً ومع 

كل جرعة أنسولين كان يأخذها كانت حالته تتدهور 
أكثر إلى أن صار وجهه مثل الليمونة الصفراء وكان 
دائم القئ وال يأكل فذهبت إلى طبيب للكشف عليه 
وطلب منى بعض التحاليل فعملتها، والمفاجأة أننى 
اكتشفت أن ابنى غير مصاب بالسكر، فكان مجرد 
فيروس فى معدته ووصف له الدكتور بعض األدوية 
للقضاء عليه.. وطول الوقت أدعو وأتحسبن على من 
كان سبباً فى الخطأ األول،، والله أنا أصبحت أخاف 

من الذهاب إلى الدكاتره من كثرة ما أسمع وأرى.

منى: المعمل األول أبلغنى بإصابتى بسرطان الدم والثانى أكد لى إصابتى باإلنيميا فقط

الشركات العابرة للقارات تسعى إلى الهيمنة على المهنة فى مصر

د. وائل حبلص رئيس قسم البيولوجى اإلكلينيكية بطب األزهر

د. محمد محرم أحد مؤسسى رابطة أطباء 
الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية

قانون تنظيم المعامل المطبق 
حتى اآلن تم وضعه عام 1954

90% من معامل التحاليل فى 
أرجاء الجمهورية غير مرخصة

ــرم أحــد  ــحـ ــور مــحــمــد مـ ــتـ ــدكـ أكــــد الـ
مــؤســســى رابـــطـــة أطـــبـــاء الــبــاثــولــوجــيــا 
اإلكلينيكية والكيميائية، أن نحو 90% من 
معامل التحاليل فــى أرجـــاء الجمهورية 
ــى أن العقوبة  غير مــرخــصــة، مــشــيــًرا إل
المالية للمخالف فى الترخيص قيمتها 
 ال تــتــعــدى 200 جــنــيــه، طــبــقــا لــقــانــون 

عام 1954 
ويــعــمــل فــى هـــذه الــمــعــامــل الــمــؤهــات 
المتوسطة وفنيين الــمــعــامــل ضاربين 

بصحة المواطن البسيط عرض الحائط.
ــيــل  ــتــحــال ــرت مـــعـــامـــل ال ــشـ ــتـ وقـــــد انـ
الغيرمرخصة خاصة فى الفترة األخيرة 
لكونها البديل األرخــص فى ظل ارتفاع 

أسعار التحاليل فى المعامل الكبيرة.

مفاجأة: القانون 
يسمح لخريجى 

الصيدلة 
والطب البيطرى 

والزراعة 
والعلوم ممارسة 
مهنة التحاليل 

الطبية

العقوبة المالية 
للمخالف فى 

الترخيص 
قيمتها ال تتعدى 

200 جنيه

يقول دكتور وائــل حبلص رئيس قسم البيولوجى 
ــر: لــأســف قــانــون تنظيم  اإلكلينيكية بطب األزهــ
المعامل الذى نشتغل عليه لآلن تم وضعه عام 1954 
والمعامل وقتها كانت قليلة جــداً ولــم يكن مطلوب 
من المعمل غير أنه يقول للمريض هل هو مصاب 
بالبلهارسيا أم ال ولذا فالمجال كان مفتوحاً ألى أحد 
يريد أن يعمل فيه ألن الموضوع كان بسيطاً جداً، 
أما فى الستينيات فقد كبر الموضوع قلياً وأصبح 
هناك بلهارسيا وأنيميا وسكر، أما اآلن فنحن فى 
األلفينيات وقد أصبحت المعامل علما كبيرا جداً 
وال يستطيع طبيب القيام بمعمل بمفرده فأن يقول 
دكتور أنــه مختص تحاليل ويفهم فى كل التحاليل 
فهذا مستحيل ونطلق عليه تاجر وليس طبيباً ألنه 

يريد الكسب فقط.
 ولأسف القانون ذاته الذى مر على إصداره أكثر 
من ستين عاماً يسمح لخريجى الكليات األخرى مثل 
الصيدلة والطب البيطرى والزراعة والعلوم ممارسة 
مهنة التحاليل الطبية وفتح معامل بشرط أن يعلموا 
فى ترخيصه فقط يعنى لو كان الترخيص للمعمل 
أن يشتغل كيمياء حيوية فا يجب أن يتعدى هذا 
التخصص ولكن هذا ال يحدث عندنا بمصر وسط 
غياب كامل من الرقابة فاليافته يكون مكتوب عليها 
معمل كذا فقط والمريض يذهب إلى المعمل وهو 
ال يعلم من صاحب المعمل؟ وما هو الترخيص الذى 
طلع للمعمل؟ ويــأخــذ منه كــل التحاليل اللى عايز 
يعملها ومن هنا تأتى المصائب كلها، المسألة تحتاج 
إعــادة هيكلة ووقفة جــادة من أجــل صحة المواطن 

المصرى.

القانون  المقدم 
اآلن لمجلس النواب 

هو نفسه القانون 
الذى قدمه عصام 

العريان منذ خمس 
سنوات أيام حكم 

اإلخوان

مينى

مسلسل كوارث معامل التحاليل الطبية.. العرض مستمر
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كشف حساب الرئيس »ينقذ« رقبة مجدى الشين
مسئول مــن جهة رفيعة المستوى ومعنية 
ــدرجــة األولــــى، زار  بــشــئــون مــاســبــيــرو مــن ال
مجدى الشين رئيس التليفزيون فى مكتبه منذ 
أيــام، وأبلغه بأنه باق فى منصبه لعدة أشهر 

قادمة. 
وكشفت مصادرنا المطلعة أن هناك عدة 
أســبــاب لإلبقاء على الشين خــال المرحلة 
الحالية رغم مطالبة بعض الجهات باستبعاده 
من منصبه بسبب فشله فى إحداث أى تغيير 
أو تطوير فى البرامج سواء من ناحية الشكل 

أو المضمون. 
ومــن بين األســبــاب لعدم اإلطــاحــة برئيس 
التليفزيون أن هناك ملفات تم االتفاق عليها 
معه وسيتم تنفيذها خال األشهر القادمة، 
ويأتى فى مقدمتها التنسيق مع بعض الجهات 
السيادية من أجــل تنفيذ ما يسمى بـ«كشف 
حساب الرئيس السيسى« والذى يتم اإلعداد 
ــأوراق  لــه حالياً اســتــعــدادا لتقدم السيسى ب
ترشحه فــى االنتخابات الرئاسية القادمة، 
ويشرف على » كشف الحساب« كاً من اللواء 

كامل الوزير رئيس اإلدارة الهندسية للقوات 
المسلحة والــدكــتــور مصطفى مدبولى وزيــر 
اإلســكــان والــلــواء أمير سيد أحمد مستشار 
ــيــس الــجــمــهــوريــة لــشــئــون الــتــنــمــيــة، ومــن  رئ
المقرر أن يتم االنتهاء من كشف الحساب فى 
منتصف يناير القادم. وقد تم االتفاق على أن 
يتولى التليفزيون تقديم وبــث بعض البرامج 
الجديدة التى تقوم بالترويج ورصد اإلنجازات 
والــمــشــروعــات التى تــم تحقيقها على أرض 

الواقع خال الفترة األولى للرئيس السيسى.
 وأكــدت المصادر أن هذا األمر ربما يكون 
سببا لبقاء الشين فــى منصبه لحين انتهاء 
االنتخابات الرئاسية فى يونيو 2018، وأشارت 
الى أن هذا هو السبب وراء حالة الثقة الزائدة 
التى تسيطر عليه هــذه األيـــام والــتــى دفعته 
التخاذ خطوات جادة للتخلص من عدد كبير 
مــن الــقــيــادات ســواء نــواب رئيس القطاع أو 
رؤساء اإلدارات المركزية وكذلك قيادات فى 
القنوات التابعة للقطاع، وسوف يتم استبدال 
هذه القيادات بشخصيات أخرى وبمسميات 
وظيفية جديدة وسيكون معظمهم من »شلة 
الشين« وسيتم التصعيد وفقاً لدرجة القرب 

والصداقة والمصلحة وأشياء أخرى !!!!

محمد عثمان

البساط
األخضر

صداقة »زين« و»أبوذكرى« تهدد 
إقامة مهرجان اإلعالم العربى

أزمة فى قطاع األخبار بسبب اختفاء 
محمول ياسمين الخيام

فساد »الشباب والرياضة« يفتح ملف مجامالت شركة بريزنتيشن

 موقف غريب حدث أثناء نقل التليفزيون المصرى 
لصاة الجمعة من مسجد الحصرى بالسادس 

مــن أكتوبر احــتــفــاالً بــمــرور 100 عــام على 
مياد الشيخ محمود خليل الحصرى، 

حيث عثر مندوب قطاع األخبار بوزارة 
األوقاف وليد هيكل على جهاز موبايل 
وعندما ســأل عن صاحبه ولــم يجده 
قام باصطحابه معه الى منزله، وفى 
ــوم الــتــالــى حــدثــت مــفــاجــأة حيث  ــي ال
تقدمت المطربة المعتزلة ياسمين 

الخيام )اسمها افراج الحصرى وهى ابنة 
قــارئ القرآن الشهير لمن ال يعلم( بشكوى 

عاجلة الــى قطاع األخــبــارحــول هــذا الموضوع، 
فــقــام خــالــد مهنى رئــيــس الــقــطــاع بإحالتها للشئون 

القانونية، وقد كشفت التحقيقات أن كاميرات المسجد 
وملحقاته قامت بتصوير الواقعة كاملة، وعندما 
تم اإلتصال بوليد هيكل تبين أنه سافر الى 
شــرم الشيخ فــى الــيــوم التالى لتصوير 
تقرير خاص عن السياحة الدينية فى 
سيناء. وعندما علم بخطورة األمــر 
وعــدهــم بتسليم الموبايل فــى اليوم 
التالى وهو ما حدث بالفعل. وكشفت 
مصادرنا المطلعة أن جهاز المحمول 
كانت توجد عليه مجموعة من الصور 
الشخصية والعائلية لشخصية سياسية 
رفيعة المستوى وهو األمــر الــذى كان أحد 
األسباب الرئيسية لاهتمام باستعادته فى أقرب 

وقت ممكن.

كشف تقرير قضائى صــادر عن النيابة اإلداريــة عن 
قضية فساد مالى جديدة داخل جدران الهيئة الوطنية 
لإلعام )اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون سابقاً(، ارتكبها 
5 مسئولين، بينهم مــذيــع ومــخــرج ومــديــر اإلعــانــات 
ــاضــة، حــيــث أذاعــــوا إعــانــات  ــري ــة الــشــبــاب وال ــإذاع ب

بالتواطؤ مع المذيع، صاحب وكالة 
ــداد قيمتها.  اإلعـــانـــات، دون سـ
وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أن عــدد 
الدقائق التى تمت إذاعتها فعلًيا 
مــن خـــال الــبــرنــامــج الرمضانى 
)فطار م اآلخــر( بلغت 720 دقيقة 
ــدرهــا 593 دقــيــقــة عن  بـــزيـــادة ق
ــاإلدارة المركزية  ــ تــلــك المثبتة بـ
ــة  ــ ــات وإذاعـ ــ ــان ــات اإلعــ ــحــســاب ل
الــشــبــاب والــريــاضــة، ولـــم تسدد 

ــة  الوكالة قيمتها.. وتبين من تحريات الرقابة اإلداري
أن المتهم األول، المذيع بشبكة الشباب والرياضة هو 
المالك الفعلى للوكالة، ويستغل موقعه الوظيفى إلنهاء 
معامات الوكالة مع اتحاد اإلذاعــة والتليفزيون، وإن 

كانت زوجته هى الممثل القانونى للوكالة.

 وانتهت التحقيقات إلى أن الوقائع المنسوبة للمتهمين 
تشكل جرائم تأديبية، وفــى ذات الوقت تشكل جرائم 
جنائية عديدة مؤثمة بالمواد أرقــام 115 و116 مكرر 
و211 من قانون العقوبات، األمر الذى انتهت معه النيابة 
اإلداريـــة إلــى إبــاغ النيابة العامة للتحقيق فــى الشق 
الجنائى للوقائع محل التحقيق، 
ــن الــخــمــســة  ــهــمــي ــمــت وإحــــالــــة ال
للمحكمة التأديبية العليا. وهنا 
ــم يطبق نفس  ــمــاذا ل نــتــســاءل : ل
األمـــر عــلــى تــعــاقــد مــاســبــيــرو مع 
شركة بريزنتيشن الراعى الرسمى 
لقناة النيل للرياضة والــتــى تذيع 
بالفعل عدد دقائق أكبر من المتفق 
عليه فــى الــتــعــاقــد؟ ومــتــى تكون 
هــنــاك رقــابــة حقيقية مــن جانب 
الجهات الرقابية المعنية بشئون ماسبيرو ومن الجهات 
المسئولة داخــل ماسبيرو نفسه على استضافة بعض 
الشخصيات العامة ورجال األعمال فى البرامج مقابل 
مبالغ مالية كبيرة يتم دفعها لبعض العاملين أو تخليص 

مصالح مع بعض الوزراء والمحافظين؟!!

فى 21 أغسطس 2017 صرح حسين زين، رئيس الهيئة 
الوطنية لإلعام، بأنه يجرى االستعداد لعودة إقامة مهرجان 
اإلعـــام الــعــربــى بــالــقــاهــرة، الـــذى يعتبر ملتقى إعامًيا 
عربًيا كبيًرا لتبادل اآلراء ووجــهــات النظر حــول مختلف 
قضايانا اإلعامية العربية المشتركة. وأضــاف زيــن، أن 
المهرجان له مكانته فى عقول وقلوب اإلعاميين العرب، 
باإلضافة إلى المردود االقتصادى من خال سوق ومعرض 
المهرجان والذى يتم فيه تسويق المنتج الدرامى والبرامجى 
والتنسيق لانتاج المشترك بين الهيئات االعامية العربية، 
ــه يــجــرى االســتــعــداد اآلن إلقــامــة فعاليات  ــى ان مــشــيــراً إل
المهرجان بالقاهرة قريباً. وهنا نسأل: هل سيقام المهرجان 
بالفعل هذا العام أم سيتم تأجيله بحجة عدم االنتهاء من 
التجهيزات الفنية إلقامته؟ وهل صحيح أنه فى حال تأجيل 
المهرجان سيكون السبب أن زيــن يريد مجاملة صديقه 
الدكتور ابراهيم أبوذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب نظراً 
ألن زين كان أحد قيادات اتحاد المنتجين الذين ساهموا فى 

اقامة مونديال اإلعام العربى الذى ينظمه االتحاد سنوياً؟
ــود عــاقــة لحسين زين   وقــبــل أن يــقــوم أحــد بنفى وجـ
باالتحاد أذكــره بأن زين شــارك بشكل رسمى وقت أن كان 
رئيسا لقناة النيل اليــف ضمن وفــد مــن اتــحــاد المنتجين 
العرب فى زيارته إلى مدينة رام الله يوم 6 يناير 2014 بدعوة 

من وزير اإلعام الفلسطينى الدكتور محمود خليفة. 
وكــان هــذا الــوفــد برئاسة الــدكــتــور إبــراهــيــم أبــو ذكــري، 
ورئيس مدينة اإلنتاج اإلعامى السابق حسن حامد، وعلى 
ــة والتليفزيون  عبدالرحمن مستشار رئيس اتــحــاد اإلذاعـ
المصرى )حتى اآلن !!!!(، ورئــيــس قطاع اإلنــتــاج بمدينة 
اإلنتاج اإلعامى ممدوح يوسف. الجدير بالذكر أن مونديال 
ــه السادسة  ــام فــى دورتـ الــقــاهــرة لــأعــمــال الفنية واإلعــ
هــذا العام ســوف ينطلق يــوم 7 نوفمبر المقبل تحت شعار 

»اإلرهاب لن يكسرنا«.

بالقانون: نواب البرلمان من أبناء ماسبيرو 
يتقاضون كامل مستحقاتهم المالية بدون عمل

أثير جدل كبير داخل ماسبيرو خال األسابيع الماضية 
حــول مــدى استحقاق أعــضــاء مجلس الــنــواب مــن أبناء 
ــوارة وأحــمــد هــمــام وأحــمــد  مــاســبــيــرو )مــنــهــم جـــال عــ
شمردل( فى صرف كامل مستحقاتهم المالية طةال مدة 

عضويتهم فى البرلمان.
وفــى هــذا الــســيــاق نشير إلــى أن هــذا الــمــوضــوع تم 
حسمه بالفعل مــن خــال نــصــوص الــائــحــة الداخلية 
لمجلس النواب والتى صــدق عليها الرئيس عبدالفتاح 
السيسى ونشرت بالجريدة الرسمية للدولة يوم 11 أبريل 

الماضى«.
حيث تنص المادة 354 من الائحة على أنه : »إذا كان 
عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين 
فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو 
فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتــهــا أو تمتلك 
50% فأكثر من أسهمها، أًيــا كان النظام القانونى الذى 
تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته 
أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، 
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى 
راتبه الــذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل 
عليه يوم اكتسابه العضوية من بــدالت أو غيرها، وذلك 

طوال مدة عضويته. 
وال يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن ُتقَرر 
له أيــة معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، وال 
يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس 
والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، 
أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو 
اإلشــراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب 

ذلك«.

مــفــاجــأة مــثــيــرة نــكــشــف الــنــقــاب 
عــنــهــا.. حيث تــقــوم سكرتيرة أحد 
رؤســـاء الــقــطــاعــات، بالتخلص من 
مــجــمــوعــة مــن األوراق بتعليمات 
خاصة من رئيسها بشكل شبه يومى 
خـــال األيــــام الــمــاضــيــة، البعض 
ممن هــم على درايـــة بــهــذا األمــر 
فسروا ذلــك بأنه دليل على قرب 
إجراء تغييرات جديدة فى مناصب 
مهمة بالقطاع. ولــذلــك نتساءل: 
مـــا الــســبــب الــــذى يــجــعــل رئــيــس 
القطاع يكلف سكرتيرته شخصيا 
بالتخلص من هذه األوراق إال إذا 
كانت تحتوى على )باوى سودة(؟ 
ولــمــاذا ال توضع تلك األوراق فى 
ســلــة الــمــهــمــات كــمــا هــو معتاد 

دائماً !!!

رئيس قطاع يكلف 
سكرتيرته بالتخلص 

من أوراق مهمة

عضو بالهيئة الوطنية 
لإلعالم »غاوى 
حركات قرعة«

أحد أعضاء الهيئة الوطنية 
لإلعام يقوم بـ )اللف( على 
الكثير من مكاتب المسئولين 
ــوات  ــن ــق ــقــطــاعــات وال فـــى ال
ويــقــوم بــإبــاغــهــم أن هناك 
حركة تغييرات كبرى سوف 
تــتــم فــى األســابــيــع الــقــادمــة، 
ــل لــقــاء يــؤكــد العضو  وفـــى ك
المذكور أنــه ســوف يدعم كل 
شخص يقابله فــى التصعيد 
لمنصب أعلى ويقوم بتوزيع 
المناصب – من وجهة نظره 
– وكأنه يتصرف فى أماكه 

الخاصة. 
ــريـــف أن الــكــثــيــريــن  الـــطـ
ممن قابلهم السيد العضو 
يعرفون )أالعيبه( ويتندرون 
على )حركاته القرعة( التى 
حفظوها عن ظهر قلب على 
ــوات طــويــلــة داخــل  مـــدى ســن

المبنى. إحالة رئيس اإلدارة المركزية للشئون القانونية للمحاكمة التأديبية

»صالح الدين« يلجأ للتفتيش القضائى بوزارة العدل
ــن كبير المخرجين  ــدي تــقــدم طـــارق صـــاح ال
بالقناة األولـــى بمذكرة إلــى التفتيش القضائى 
على اإلدارات القانونية بــوزارة العدل شاكيا كل 
أعضاء الشئون القانونية المركزية بالهيئة الوطنية 
لإلعام الذين تسببوا فى توقيع 25 يوم جزاءات 
عليه بمعدل عشرة أيام خصم ثم بعدها بأيام قليلة 
عشرة أيــام خصم أخــرى ثم بعدها بأسابيع قليلة 

خمسة أيام جديدة. 
وطــالــب طــارق فــى مذكرته بإحالة المتسببين 
إلــى المحاكمة التأديبية 
ــرار  ــ ــق ــ ــد ب ــ ــه ــشــ ــ ــت واســ
القضية 677 لعام 
2017 والتى 
نـــــــصـــــــت 
بـــالـــفـــعـــل 
عـــــــــلـــــــــى 

ــزاءات على غيث كبير  تحويل المتسببين فــى جـ
المخرجين بــإدارة البرامج الثقافية والموجود فى 
ــجــزاءات التى تخص طــارق إلى  ــرارات ال نفس قـ

المحاكمة التأديبية. 
ومن المنتظر النظر فى شكوى طارق خال األيام 
القليلة الــقــادمــة. وعلى صعيد آخــر تقدم طــارق 
ــة يطالب  صاح الدين بشكوى إلى النيابة اإلداري
فيها بتحويل كــل مــن تسبب فــى هــذه الــجــزاءات 
واستمرارها لمدة عامين فى ملفه الوظيفى من 
القيادات المسئولة إلــى المحاكمة التأديبية مع 
ضرورة سحب الجزاءات من ملف خدمته الوظيفية 

وإزالة كل اآلثار المترتبة عليها. 
وفــى الوقت ذاتــه تشهد أروقــة محكمة القضاء 
اإلدارى دعــوات تعويض عن الجزاءات والمطالبة 
بمحوها من قبل طارق صاح الدين وعلى غيث كل 

على حدة.

انتهى المستشار أيمن ربيع بادارة التفتيش الفنى 
بوزارة العدل تحت إشراف المستشار طارق العقاد 
مساعد وزيـــر الــعــدل لشئون اإلدارات القانونية 
إلى إحالة / أحمد طه محمود عبد الجليل رئيس 
اإلدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية 
لإلعام والسعيد عبد الناصر)محام( إلى المحاكمة 
التأديبية لقيامهم بعرض مذكرة على رئيس الهيئة 

بــوقــف مــذيــع قــطــاع األخــبــار / محمد حــســان عن 
العمل وصــدور القرار من السلطة المختصة دون 
سند قــانــونــى، وهــو مــا دفــع محمد حسان للتقدم 
بشكوى إلى النيابة اإلدارية بماسبيرو اعتراضا على 

قرار وقفه. 
وبعد تحقيق النيابة انتهت إلــى ثبوت المخالفة 
ضد الشئون القانونية برئاسة الهيئة.. ونظرا ألن 

النيابة اإلدارية ليس لها والية على أعضاء اإلدارات 
القانونية فقد أحالت القضية إلى التفتيش الفنى 
ــوزارة الــعــدل لمساءلة المخالفين فــى الشئون  ــ ب
القانونية وأحيلت القضية إلى المستشار أيمن ربيع 
والــذى انتهى فيها إلى القرار السابق باإلحالة إلى 
المحكمة التأديبية لكل من أحمد طه والسعيد عبد 

الناصر.

السيسى

الشني

أبوذكرى زين

ياسمني
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البساط
األخضر

بــات هانى رمــزى المدير الفنى 
لفريق الــكــرة األول بــنــادى االتحاد 
السكندرى متشككاً فى استمراره 
مــع الفريق خــال الفترة المقبلة، 
بعدما بدأ ياحظ وجــود محاوالت 

لإلطاحة به من تدريب الفريق.
وشــهــدت الــفــتــرة األخـــيـــرة عــدة 
شواهد أكد لرمزى تصاعد الحرب 
ــادى الــقــدامــي،  ــن ضــده مــن أبــنــاء ال
والذين يرفض قطاع منهم تواجده 
على رأس الجهاز الفنى لزعيم الثغر 

كونه ليس من أبناء النادي.
وجـــاءت واقــعــة ســرقــة 10 آالف 
جنيه من متعلقات رمــزى قبل أيام 
خال قيادته تمرين الفريق، لتؤكد 
لــاعــب األهــلــى الــســابــق أن هناك 
أشــخــاص يــحــاولــون تطفيشه بأى 

صورة من النادي.
ويــرى رمــزى أن هناك أشخاصا 
ــادى يــدعــمــون  ــ ــن ــ داخـــــل إدارة ال
مــحــاوالت اإلطــاحــة بــه مــن تدريب 
الفريق، وهو ما عكسه – من وجهة 
نظره- تعقيب مدير النادى جاسر 
منير عــلــى واقــعــة الــســرقــة، حيث 
تنصل األخير من مسئولية النادى 
أو إداريــيــه عنها، مــؤكــداً أن رمزى 
هو المسئول عن حماية متعلقاته 

الشخصية خال تواجده بالنادي.
وال يــســتــبــعــد رمــــزى أن تشهد 
الــفــتــرة المقبلة هــجــومــاً عليه من 
ــادى المعروفة  ــن بعض جماهير ال
بصلتها باألشخاص الراغبين فى 
إقصائه من تدريب الفريق، بداعى 
عــدم نجاحه فى وضــع زعيم الثغر 
على الطريق الصحيح بعد مرور 3 
ــدورى،  جــوالت من عمر مسابقة ال
ــم يحصد الــفــريــق خالها  حــيــث ل
ــع فــوز  ــواق ســـوى 3 نــقــاط فــقــط، ب

وحيد وخسارتين.

المؤامرات تهدد بقاء 
رمزى مع زعيم الثغر 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
حسام غالى يطلب 
فيلال فى الرياض 

 كابوريا والشامى دويتو 
من الملعب للمنزل 

سيارة جمعة حديث 
نجوم الزمالك

ــنــادى النصر  أبــلــغ حــســام غــالــى الــمــحــتــرف ب
السعودى مسئولى ناديه برغبته فى نقل إقامته 
من الشقة التى يقيم بها حالياً، إلى فيلا بإحدى 
المناطق الراقية بالعاصمة السعودية الرياض، 
ــنــادى بــســداد قيمة إيجارها  على أن يتكفل ال

الشهري.
مطالبة غالى بالسكن فى فيلا بررها العب 
ــى الــســابــق بأحقيته مــع العبين  الــنــادى األهــل
برازيليين فــى فريق النصر، وفــرت لهما إدارة 
النادى فيلتين سكنيتين بأرقى مناطق الرياض، 
لكن تبقى األزمـــة المالية التى يعانيها النادى 

العقبة الوحيدة فى سبيل تنفيذ طلب غالى.

يعيش الثنائى أحمد كابوريا ومحمد الشامى 
العبا الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك فى 
نفس المنزل بمنطقة المهندسين التى يقطن بها 
نادى الزمالك، حتى يذهبا الى موعد التدريبات 
كل يوم فى الموعد المحدد دون ان يأخذان وقتا 

طويا فى الطريق.
ويبحث كابوريا فى الوقت الــراهــن عن شقة 
لإلقامة بها بمفرده حتى يتثنى له إحضار زوجته 

للعيش معه فى القاهرة.
وكان الزمالك قد نجح فى التعاقد مع الثنائى 
قبل انطاق الموسم الحالي، قادمين من صفوف 

المصرى.

لفت عبدالله جمعة العــب وســط الزمالك 
األنظار له فى نــادى الزمالك بسبب السيارة 
الــتــى يــقــودهــا، حــيــث إنـــه يــقــود ســيــارة يفتح 
بابها إلى األعلى وليس مثل أبــواب السيارات 

العادية.
ودخــل العبو الفريق األبــيــض فــى وصــات 
مزح مع زميلهم مطلقين عليه لقب »األوروبي« 

بسبب ركوبه مثل هذا النوع من السيارات.
وكــــان الـــزمـــالـــك قـــد نــجــح فـــى الــحــصــول 
ــرة االنــتــقــاالت  عــلــى خــدمــات جــمــعــة فــى فــت
الصيفية الماضية قادماً من صفوف المصرى 

البورسعيدى.

طاهر يالعب الخطيب بورقة المكافآت 
الخاصة.. والبدرى يطالب بالهدوء

ال صــوت يعلو داخــل جـــدران الــنــادى األهــلــى على صوت 
ــذى حققه فريق الــكــرة األول  االنتصار الغالى واالنــجــاز ال
بالنادى بالتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من 

عقر دار فريق الترجى التونسى.
 لكن بين عشية وضحاها بدأت تتضح محاوالت جر إنجاز 
الفريق إلى ساحة المعركة االنتخابية الدائرة على رئاسة 
إدارة الــنــادى، والتى تنحصر المنافسة عليها بين محمود 
طاهر رئيس النادى الحالى، ومحمود الخطيب نجم المارد 

األحمر السابق ونائب رئيس النادى سابقاً.
محاوالت الركوب على ظهر فريق الكرة لتحقيق مكسب 
فى معركة االنتخابات وقف وراءها بكل وضوح محمود طاهر 
بحكم منصبه وصاحياته كرئيس للنادى، حيث كانت البداية 
بإصراره على مرافقة بعثة الفريق فى تونس باعتباره رئيساً 
لها، ليضمن الظهور فى واجهة اإلنجاز الذى نجح الفريق فى 
تحقيقه فعاً، وأماً فى تحقيق المزيد من التوهج اإلعامى 
حال نجح األهلى فى قطع خطوة جديدة نحو نهائى البطولة، 
خال مباراة ذهاب الدور نصف النهائى المقرر إقامتها فى 

تونس يوم الجمعة المقبل.
ولم يدخر طاهر جهداً أو ماالً فى سبيل وضع نفسه أمام 
الخطيب بعدة خطوات فى ماراثون االنتخابات، حيث سارع 
بعقد جلسة مع الاعبين بعد تخطى عقبة الترجى معلناً 
تقديمه مكافآت مالية لهم من جيبه الخاص، تحفيزاً لهم 
على مواصلة التقدم فى البطولة، وذلك بخاف المكافآت 
التى سيتقاضونها بمقتضى الئحة الفريق المعتمدة من إدارة 

النادى.
الوعود بالمكافآت لم تقتصر على مباراة الترجى األخيرة 

وإنما امتدت بوعود مماثلة بمنح الاعبين مكافأة عن كل 
خطوة جديدة يقطعونها نحو لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا 

الغائب عن خزائن األهلى منذ عام 2013.
وتؤكد الدالئل أن طاهر عقد العزم على هزيمة الخطيب 
فــى ملف كــرة الــقــدم والـــذى يعد أحــد أقــوى األســبــاب التى 
يقدمها مؤيدو الخطيب فى دعمهم له بانتخابات القلعة 
الحمراء، ويأمل طاهر فى الظهور باعتباره مفتاح انتصار 
األهلى وعودته للريادة األفريقية، وهو السيناريو الذى يرى 
ــه سيرفع أسهمه بــشــدة فــى ســاحــة االنتخابات،  طــاهــر أن
خصوصاً فى ظل رضى أعضاء النادى عن مستوى الطفرة 
اإلنشائية التى شهدها الــنــادى تحت قيادة طاهر، ليبقى 
ملف كرة القدم هو الورقة الرابحة التى تميل دائماً باتجاه 

الخطيب بحكم تاريخه الكبير فى الماعب.
على جانب آخر فرض الجهاز الفنى للفريق األحمر بقيادة 

ــبــدرى حــالــة مــن الــطــوارئ على العبى  حــســام ال
فريقه، حيث يسعى الــمــدرب لفرض حالة 

من االنضباط الشديد على العبيه قبل 
مباراة ذهــاب نصف النهائى المقررة 

الجمعة.
ــفــنــى للفريق  ــاز ال ــجــه وكــــان ال
ــذر الــاعــبــيــن من  ــد حـ ــر ق األحــم
توقيع غــرامــة مالية تصل لنحو 
700 دوالر، على كل العــب يدلى 
بتصريحات صحفية ألى وسيلة 
إعــامــيــة، حــيــث يــســعــى الــجــهــاز 

األحمر بتلك الخطوة لفرض حالة 
مــن الــتــركــيــز والـــهـــدوء عــلــى معسكر 

ــراج الــاعــبــيــن ألى  الــفــريــق، وعـــدم إخــ
ساحات جانبية قبل لقاء الجمعة المقبل.

كتب – ضياء خضر 

كتب- ضياء خضر 
كتب – محمد الصايغ

كتب – محمد الصاوى

باألرقام.. صراع أشرف وحافظ على الجبهة اليسرى للفراعنة 

أسرار تراجع كوبر عن استبعاد عمر جابر من المنتخب
انقلبت األمــور رأًســا على عقب داخــل االتحاد 
المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، بعدما 
نما إلــى علمهم، بــأن بعض الاعبين الكبار فى 

المنتخب يتدخلون فى اختيارات بعض الاعبين.
وتجلى األمر فى استبعاد عمر جابر، المحترف 
فــى صــفــوف فــريــق بـــازل الــســويــســري، مــن قائمة 
الاعبين المحترفين الذى وقع عليهم االختيار من 
قبل، وسرعان ما عاد الخواجة األرجنتينى هيكتور 
كوبر فى اليوم التالي، ليعلن ضم الاعب إلى قائمة 

المحترفين.
ــان الخواجة األرجنتيني، قــد أعلن مــن قبل  وك
ضم 14 العًبا محترًفا، استعداًدا للقاء الكونغو، فى 
تصفيات المونديال يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل 

وهم:
عــصــام الحضرى )الــتــعــاون الــســعــودي(، أحمد 
المحمدى )أستون فيا اإلنجليزى(، محمد عبد 
الشافى )أهــلــى جــدة الــســعــودى(، أحمد حجازى 

)وست بروميتش اإلنجليزى(، محمد الننى )أرسنال 
اإلنجليزى(، محمد صاح )ليفربول اإلنجليزى(، 
أحمد حسن كوكا )سبورتنج بــراجــا البرتغالى(، 
محمود عبد المنعم »كهربا« )اتحاد جدة السعودى(، 
عمرو جمال ) بيدفيست ويتس الجنوب إفريقى(، 
محمود حسن »تريزيجيه« )قاسم باشا التركى(، 

كريم حافظ )النــس الفرنسى(، رمــضــان صبحى 
ــيــزي(، مصطفى فتحى  ــوك سيتى اإلنــجــل )ســت
ــجــان  ــام مــرســى )وي )الــتــعــاون الـــســـعـــودي(، سـ

اإلنجليزى(.
وأجرى ثنائى المنتخب محمد صاح وأحمد 
حــجــازي، اتــصــاالت هاتفية مع كوبر من أجل 
إقناعه بضم عمر جــابــر، خصوًصا أن لقاء 

الكونغو قــد يحسم فيه المنتخب تأهله إلى 
المونديال.

ويحتاج المنتخب المصرى إلــى الفوز فى لقاء 
الكونغو وتعثر أوغندا أمام غانا، يحسم تأهله إلى 

مونديال روسيا 2018 بصرف النظر عن باقى 
لقاءات المجموعة.

ــى ضـــغـــط صـــاح  ــ ــر إلـ ــوبـ ورضــــــخ كـ
وحــجــازى وتــم اإلعـــان عــن ضــم عمر 
جابر، األمر الذى آثار استياء مسئولى 

الجباية.

ــزال الــشــكــوك تــحــوم بــشــأن مــشــاركــة محمد عبد  ــ الت
الشافى، المحترف فى صفوف فريق أهلى جدة السعودى، 

مع المنتخب المصرى فى المباراة المقبلة أمام الكونغو.
ويلتقى منتخب مصر أمـــام الكونغو يــوم 8 مــن شهر 
أكتوبر المقبل، ضمن منافسات لقاءات الجولة الخامسة 

من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
ويــفــاضــل األرجنتينى هيكتور كــوبــر، الــمــديــر الفنى 
للمنتخب المصري، بين الثنائى أيمن أشرف العب فريق 
األهلي، وكريم حافظ المحترف فى صفوف فريق النس 

الفرنسي، من أجل االختيار من بينهما.
وتحتل مصر، صــدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 
نقاط من 4 مباريات، وتتقدم بنقطتين على أوغندا، فيما 
تحتل غانا، المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيًرا تأتى 

الكونغو فى قاع الترتيب بنقطة وحيدة.
ويرصد »صوت المايين« تقريرا رقميا عن الثنائى فى 

الفترة األخيرة.
أيمن أشرف

ــادى األهــلــى خــال فترة  ــن انتقل أيــمــن أشـــرف إلــى ال
االنتقاالت الصيفية الماضية قادًما من نادى سموحة.

وقدم أشرف مستوى طيبا مع الفريق السكندري، األمر 
الذى جعله محط اهتمام مسئولى النادى األهلى.

ولم يخض أشرف أى مباراة مع أصحاب الرداء األحمر 
حتى اآلن، خصوًصا أن األهلى لم يشارك سوى فى مباراة 
واحدة أمام فريق طائع الجيش بمسابقة الــدورى والتى 

انتهت بهدف لكل فريق.
ــارك أيــمــن أشـــرف مــع فــريــق ســمــوحــة بالموسم  وشــ
ــاراة، لــم يتمكن خالها مــن إحــراز  الماضى فــى 25 مــب
أى أهـــداف، إال أنــه صنع هدفا وحــيــدا، وحصل على 4 

إنذارات، وتعرض للطرد مرتين.
كريم حافظ

خاض كريم حافظ، المحترف فى صفوف فريق النس 
الــفــرنــســى، تجربة احــتــراف فــى الــعــديــد مــن الــدوريــات 
األوروبية فى الفترة األخيرة سواء البلجيكى أو القبرصى 

حتى استقر به الحال فى الدورى الفرنسى.
ويعتمد المدير الفنى للفريق الفرنسى على حافظ 
بشكل أســاســى فــى الــفــتــرة األخـــيـــرة، إذ يــعــد مــن أبــرز 

الاعبين داخل الفريق.
وشارك حافظ مع فريقه الفرنسى فى الموسم الحالى 

فى 5 مباريات، إال أنه لم يتمكن من إحراز أى أهداف.
وفى الموسم الماضي، تمكن الاعب من المشاركة فى 
25 مباراة، إضافة إلى صناعة 4 أهداف، وحصل على 6 

إنذارات.

ستراكا يحارب 
دلع نجوم سموحة 

بـ»اليوم الكامل«

استقر التشيكى فرانز ستراكا المدير الفنى لفريق الكرة 
األول بنادى سموحة على تطبيق نظام اليوم الكامل على العبى 
فريقه خال الفترة المقبلة، بحيث يخوض الفريق تدريباته 

على فترتين صباحاً ومساًء.
وجــاءت تلك الخطوة من المدرب التشيكى كــرد فعل على 
ــدورى  التعادل المخيب للفريق فــى الجولة الماضية مــن ال
أمــام النصر، وهــو التعادل الــذى فجر غضب مــدرب الفريق 
السكندرى على العبيه، ودفعه التهامهم صراحة باالستهتار 

والدلع، والتسبب فى إهدار نقطتين كانتا فى متناول الفريق.
وسعياً من ستراكا إلعادة روح االنضباط إلى فريقه وفرض 
الجدية على العبيه قرر المدرب التشيكى إطالة فترة تواجد 
الاعبين بالنادى يومياً، من خــال تقسيم التدريبات على 
فترتين، على أن يتوسط الفترة ما بين المرانين الصباحى 
والمسائى محاضرة فنية بالفيديو لشرح األخطاء التى يقع 

فيها الاعبون.
ويرى ستراكا أن تلك الخطوة ستزيد من تركيز الاعبين مع 
الفريق بشكل تدريجى وتجعل أذهانهم متفرغة لتقديم أفضل 
ما لديهم مع الفريق السكندري، خصوصاً بعدما لمس المدرب 
من بعض عناصر فريقه بعض االستهتار خــال التدريبات 

والمباريات.
ــرج عامر  بــدورهــا أعــطــت إدارة نـــادى سموحة بــرئــاســة ف
الضوء األخضر للمدرب ستراكا للتصرف كيفما يشاء فى كل 
ما يخص األمــور الفنية للفريق، حيث أبلغت اإلدارة المدرب 
بتأييدها لفكرة تطبيق نظام اليوم الكامل على الاعبين، 

متوعدة بمعاقبة أى العب يتهمه المدرب بالتقصير أو الدلع.
يذكر أن فريق سموحة تمكن من حصد 5 نقاط خال أول 
ــدوري، بــواقــع فــوز وحيد  ــ ثــاث جــوالت مــن عمر مسابقة ال

وتعادلين.
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البساط
األخضر كتبت- سارة عبد الباقى

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
نشاط اجتماعى لشيكاباال 

فى السعودية
هيما يحارب التصريحات 

الفشنك بـ»تويتر«
نصيحة »سوشيال ميديا« من 

الحضرى لمصطفى فتحى
ــرص مــحــمــود عـــبـــدالـــرازق شــيــكــابــاال  حــ
العــب الزمالك المعار لصفوف نــادى الرائد 
الــســعــودى، على تلبية دعـــوات رئيس النادى 
السعودى لحضور أكثر من فعالية اجتماعية 

شارك فيها النادى مؤخراً.
وجــاءت استجابة شيكاباال لتلك الدعوات 
بسبب العالقة الجيدة التى تربطه بعبد العزيز 
التويجرى رئيس النادي، فضالً عن وجود وقت 
فراغ لدى الالعب يسمح له بالمشاركة فى تلك 
الفعاليات، نظراً إلقامته فى السعودية بمفرده 

كونه غير متزوج.

لجأ إبــراهــيــم سعيد العــب نـــادى األهلى 
والــزمــالــك السابق لتكذيب أى تصريحات 
مغلوطة تنسب له، من خالل حسابه الرسمى 

على موقع التواصل االجتماعى تويتر.
وتبرأ هيما مؤخراً من تصريحات نشرت 
لــه على أحــد الــمــواقــع  اعتبر البعض أنها 
تقلل من شأن محمد صالح نجم الفراعنة 
المحترف بصفوف ليفربول اإلنجليزي، 
ليعلن بعدها إبراهيم عبر تويتر أن تصريحه 
تم تحريفه، نافياً اإلســاءة لمحمد صالح أو 

التقليل منه.

ــدرس مصطفى فتحى العــب منتخب مصر  ي
والمحترف فى صفوف التعاون السعودى تدشين 
حساب رسمى له على موقع التواصل االجتماعى 

تويتر.
وجــاء تفكير فتحى فى تلك الخطوة بنصيحة 
من الحارس المخضرم عصام الحضرى زميله 
فى الفريق، والذى أكد له ضرورة امتالك حساب 
فى تويتر كونه وسيلة التواصل االجتماعى األولى 

فى السعودية.
ــدأ الـــالعـــب الـــتـــواصـــل مـــع بعض  ــ بــــــدوره  ب
المختصين لمعرفة اإلجراءات المطلوبة لتدشين 

حساب موثق له على موقع التواصل العالمى.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

سيطرت حالة من الغضب على مجلس 
إدارة نـــادى الــزمــالــك بسبب تصرفات 
حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى 
وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة بعد 
الهجوم على الــنــادى األبــيــض فــى الفترة 
األخيرة، فى أعقاب الخسارة التى تعرض 
لــهــا الــفــريــق الــبــورســعــيــدى مــن الــزمــالــك 
بهدفين مقابل هــدف فــى الــمــبــاراة التى 
أقــيــمــت ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة الثالثة 

لمسابقة الدورى.
وكـــان حــســام حسن رفــع قميص أحمر 
لجماهير الزمالك للتأكيد على انتمائه 
لــأهــلــى قــبــل نــهــايــة الـــمـــبـــاراة، ووصـــف 

مسئولو الــنــادى األبــيــض تصرف المدير 
الفنى لفريق الــمــصــرى بــأنــه خـــروج عن 
ــؤدى لــحــالــة مــن التعصب بين  ــ الــنــص وي

الجماهير.
 وقـــرر مجلس إدارة الـــنـــادى األبــيــض 
ــتــوأم مــن تــولــى تــدريــب الفريق  حــرمــان ال
طــوال فترة تواجد المجلس الحالى بعد 
اإلساءة للقلعة البيضاء، كما جدد مرتضى 
منصور رئيس الزمالك طلبه إلدارة اتحاد 

الكر بمعاقبة التوأم.
وفــى ســيــاق آخــر صــرف مجلس إدارة 
نادى الزمالك مكافآت الفوز على المصرى 
فى المباراة األخيرة فى الــدوري، من أجل 
تحفيز الالعبين على مــواصــلــة مسيرة 
االنــتــصــارات فى الفترة المقبلة، وطالب 
المونتينجرى نيبوشا العبى الفريق بإغالق 

ملف الفوز على المصري، والتركيز فى 
الفترة الحالية اســتــعــدادا لــمــبــاراة انبى 
المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى 
الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى 

الممتاز.
وعلى صعيد متصل يستعيد الزمالك 
خدمات على جبر مدافع الفريق فى مباراة 
انبى المقبلة، بعدما تماثل الالعب للشفاء 
من اإلصابة التى كان يعانى منها فى الفترة 
الماضية بــجــزع فــى الــركــبــة، تــعــرض لها 

خالل معسكر منتخب مصر األخير.
ومــن الــمــقــرر أن يــعــود جبر للمشاركة 
فى مباريات الفريق األبيض على حساب 
محمد مجدى الذى ظهر بمستوى متذبذب 
فــى المباريات األخــيــرة مــع الزمالك فى 
الـــــدورى، ويــنــتــظــم الــفــريــق األبــيــض فى 

ــوم الــخــمــيــس المقبل  ــ مــعــســكــر مــغــلــق ي
استعدادا للقاء الجمعة المقبل أمام إنبى.

ومـــن نــاحــيــة أخــــرى وقـــع عــلــى فتحى 
الظهير األيسر للفريق األول لكرة القدم 
بنادى الزمالك على تنازل عن مستحقاته 
ــن الــمــوســم  ــدى الـــنـــادى مـ ــ الــمــتــأخــرة ل
الماضى، وأكد مصدر بمجلس إدارة القلعة 
البيضاء أن الالعب تنازل عن مستحقاته 
عندما وافق الزمالك على رحيله لالتحاد 
بنهاية الموسم الماضي، إال أن الصفقة 
تــعــثــرت بسبب الــخــالفــات بــيــن الــالعــب 

وإدارة زعيم الثغر على المقابل المادي.
وكان الزمالك قام بقيد الالعب بقائمة 
االنتظار فــى الفترة الماضية، ويحق له 
الحصول على 50% مــن قيمة عقده عن 

الموسم الحالى.

الزمالك يضم التوأم إلى القائمة 
السوداء لقلعة »ميت عقبة«

وابل من سهام االنتقادات، أصابت 
مؤمن سليمان المدير الفنى لفريق 
مصر المقاصة، بعدما قــدم أداء 
سيئا فــى أول جــولــتــيــن خاضهما 
ــدورى  الفريق الفيومى بمسابقة ال

الممتاز حتى اآلن.
ومنى الفريق الفيومى بهزيمة أمام اإلنتاج 
الحربى بهدف دون رد وتعادله بشق األنفس 

أمام األسيوطى بالجولة األولى.
ظهر فريق مصر المقاصة صاحب مركز 
الوصيف الموسم الــمــاضــي، بـــدون معالم 
واضــحــة ســواء فــى تشكيله أو طريقة لعبه 

بخالف الموسم الماضى.
وتتحدث »صــوت الماليين« عن األسباب 
الــتــى أدت ظــهــور مــصــر الــمــقــاصــة على 

المستوى الحالى:
الخلل الدفاعى

فشل مؤمن سليمان فى الظهور بالمقاصة 
بالشكل المعهود عليه والمرجو منه؛ فظهر 
الــخــلــل الــدفــاعــى الــشــديــد بصفوفه أمــام 

اإلنتاج الحربى وقبلها أمام األسيوطى.
وظهرت العديد من األخطاء على العبى 
الفريق بشأن كيفية التمركز الدفاعى فى 
الكرات العرضية من ظهيرى الجنب للفريق 

الخصم وكذلك الكرات الثابتة.

التشكيل
لعب المقاصة لقائيه بتشكيلين مختلفين 
لكن ذلــك لــم يــأت بــالــهــدف الــمــرجــو منه؛ 
ــوطــى بتشكيل يضم  ــقــاء األســي فــخــاض ل
أحمد مسعود وأحمد سامى وحسنى فتحى 
وحسين الشحات وأحمد مودى وصالح ريكو 
وعماد فتحى وهانى سعيد وأحمد محسن 
ــالم جــابــر وجـــون أنطوى  وولــيــد عـــادل وإسـ

وأحمد عبد الظاهر وايريك تراورى.
حاول المدير الفنى إجراء بعض التغييرات 
ــوســط باستبعاد هانى  ــدفــاع وال بخطى ال
سعيد وأحمد مــودى وعماد فتحى وأحمد 
محسن ووليد عادل والدفع بكل من ورجب 
نبيل عاصم سعيد بخط الــدفــاع، ومحمد 
تونى وحسين رجب بخط الوسط، ونانا بوكو 
بخط الهجوم، وفشل التشكيالن فى ترجمة 
بصمة مــؤمــن سليمان على الــفــريــق؛ حيث 
ظهر الفريق بــدون شكل واضــح أمــام الفرق 

المنافسة.
غياب الهجوم

فقد الفريق الفيومى خــطــورة نانا بوكو 
بخط الهجوم الــذى وضــح عــدم استعادته 
لمستواه المعهود قبل سفره لإلعارة بصفوف 
ــى كما افتقد أيضا جون  الشباب اإلمــارات

أنطوى لخطورته على المرمى.
بات مصير مؤمن سليمان مهددا بالبقاء 
بالمقاصة حال استمرار تلك النتائج السلبية 

بالدورى الممتاز.

أسباب ُتقرب مؤمن سليمان 
3من الرحيل عن المقاصة

كتب – محمد الصايغ

كتب – محمد الصاوى 

كتب – ضياء خضر 

أشغال شاقة لمدافعى دجلة بفرمان ميدو 

مكافآت الفوز تنذر بأزمة بين 
ديسابر وإدارة الدراويش

ــغ الــفــرنــســى ســبــاســتــيــان ديــســابــر  ــل أب
المدير الفنى لفريق اإلسماعيلى إدارة 
ــم  ــراهــي ــمــهــنــدس إب الـــنـــادى بــرئــاســة ال
عثمان، بــضــرورة صــرف مكافآت الفوز 
المستحقة لالعبى الفريق فوراً وفقاً لما 
هو منصوص عليه فى الالئحة التى تم 

إقرارها قبل انطالق الموسم.
ــد ديــســابــر إلدارة الـــدراويـــش أن  ــ وأك
التأخر فــى صــرف المكافآت مــن شأنه 
أن يصيب الالعبين باإلحباط، فى وقت 
يسعى المدرب لشحن معنوياتهم لمواصلة 
ــى قــدمــوهــا فى  ــت ــة ال ــقــوي ــة ال ــطــالق االن
مسابقة الـــدورى حتى اآلن، حيث نجح 
الفريق فى تحقيق انتصارين وتعادل وحيد 
خالل أول ثالث جوالت بمسابقة الدوري.

ــدراويــش أنه   وأبــلــغ ديسابر مجلس ال
لــن يــتــردد فــى الــظــهــور بــوســائــل اإلعــالم 
لوضع اإلدارة أمام مسئوليتها، وتحميلها 

مسئولية أى تــراجــع قــد يحدث للفريق، 
بسبب تأخير المكافآت وهو ما يؤثر سلباً 

على الالعبين.
بـــدورهـــا ردت اإلدارة عــلــى الــمــدرب 
بأنها ستسعى لتوفير االعتمادات المالية 
الالزمة لصرف المكافآت بشكل سريع، 
حيث خاطبت اإلدارة الشركة الراعية 
للنادى للحصول على قسط من قيمة عقد 
الرعاية لمنح الالعبين كافة مكافآتهم 

المتأخرة.
وكــان اإلسماعيلى قد فــاز يــوم السبت 
الماضى على األسيوطى بهدفين نظيفين، 
وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط، 
احتل بهم الفريق المركز الثانى بجدول 
ترتيب الـــدوري، متساوياً مع المقاولون 

المتصدر بفارق األهداف

شــهــدت تــدريــبــات فــريــق وادى دجــلــة على 
مدار األيام الماضية تركيزاً كبيراً من أحمد 
حسام ميدو مــدرب الفريق على أداء العبى 
الخط الخلفى لفريقه، حيث شــرع المدرب 
فى تنفيذ خطة عاجلة لرفع مستوى مدافعى 

فريقه على الجانبين الفنى والبدني.

وجــاء تركيز ميدو مع مدافعى فريقه بعد 
الخسارة التى تعرض لها الفريق الدجالوى 
فى الجولة الثالثة للدورى أمام فريق طنطا 
بثالثة أهــداف مقابل هــدف، وهــى الهزيمة 

التى حمل ميدو مسئوليتها لمدافعى فريقه.
ــام طنطا عــقــد ميدو  وعــقــب الــهــزيــمــة أمـ
ــد لــهــم خاللها  ــة أكـ ــع العــبــى دجــل جــلــســة م
صــراحــة على عــدم رضــاه عــن مستوى خط 
الدفاع، مؤكداً أن الفريق كان بمقدوره حسم 

ــوال اهــتــزاز مدافعى  لــقــاء طنطا لصالحه ل
دجلة والـــذى مكن أبــنــاء السيد الــبــدوى من 
خطف النقاط الــثــالث بحسب وجــهــة نظر 

ميدو.
وأعطى مدرب دجلة أولوية كبيرة بالنسبة 
ــى بــالــنــســبــة لــالعــبــى فــريــقــه  ــدن ــب لــلــشــق ال
وباألخص المدافعين، فى ظل قناعته بعدم 
وصول معدل سرعات العبى الخط الخلفى 
لفريقه إلى المستوى المرضى بالنسبة له، 

وهو ما يعتبره ثغرة كبيرة قد تكلف الفريق 
الكثير، خصوصاً عندما يــواجــه أى فريق 

يتميز مهاجموه بسرعاتهم العالية.
وتجدر اإلشارة إلى أن فريق وادى دجلة لم 
يحصد ســوى 3 نقاط فقط خــالل الجوالت 
الثالثة التى مرت من عمر مسابقة الــدورى 
لهذا الموسم، حيث حقق فوزا وحيدا وتجرع 

ميدومرارة الهزيمة فى مباراتين.

سليمان

ديسابر

مرتضى

حسام إبراهيم

عثمان

رأى

 محمد الراعى

انتخابات األهلى والزمالك
ــوى الـــزمـــالـــك الـــرائـــع يــؤكــد  ¿ مــســت
ــدورى سيكون قــويــا ومــمــيــًزا هذا  ــ أن ال
ــق الــزمــالــك يــؤكــد نجاح  ــأل الــمــوســم، وت
مرتضى منصور فى عقد صفقات ثقيلة 

ومميزة واختيار مدرب رائع وواعد.
ــمــربــع الــذهــبــى  ــل ــى ل ــلـ ¿ تـــأهـــل األهـ
األفريقى بروح الفانلة الحمراء وإخالص 
ــذا ال يجعلنا نتجاهل  الــالعــبــيــن، وهــ
وجــود أخطاء فى الفريق خاصة الدفاع 
وحراسة المرمى والبــد أن يعيد البدرى 
حساباته خاصة أن لقاء النجم الساحلى 
التونسى لن يكون سهال وطريق األهالوية 
ــدورى ليس  ــ ــورود، وال ــال ليس مفروشا ب
ســهــال بــعــد ان اســتــعــاد الــزمــالــك قوته 

وتوازنه.
ــراع مـــرشـــحـــى الـــرئـــاســـة فــى  ــ ¿ صــ
األهلى محمود الخطيب ومحمود طاهر 
تحول من مرحلة إطــالق الشائعات إلى 
السخافات والضرب تحت الــحــزام، من 
الــواضــح أن اللعبة االنتخابية فــى هذه 
الــدورة تأخذ طريقا مشينا يسىء للقلعة 
الــعــريــقــة ويــخــالــف الــمــبــادئ والتقاليد 
ــالق التى تربى عليها األهــالويــة،  واألخـ
وأصبح فى األهلى قوى إعالمية مضادة، 
وتفتت قوة األهلى اإلعالمية إلى جبتهين 
ألول مرة منذ أكثر من 30 سنة، وهو ما 
ينعكس سلبيا على فريق الــكــرة خاصة 
أن اإلعـــالم االنتخابى يــحــاول استغالل 
تعثر فريق الــكــرة للضرب فــى المرشح 
اآلخـــر، وأصــبــح اإلعـــالم األحــمــر يساند 

األشخاص وال يساند األهلى.
وبـــدأت حملة التقطيع فــى الخطيب 
مــن الصحفى المحسوب على محمود 
طاهر بمقال مشين وهو خير دليل على 
تلوث اإلعالم األهالوى الذى تحول لدعم 
شــخــص والـــضـــرب فـــى شــخــص بقيمة 
ــاءت إلـــى طاهر  الخطيب بطريقة أســ

نفسه.
باختصار حرب اإلعالم والضرب تحت 
الــحــزام فى انتخابات األهلى قد تعطل 
مسيرة فريق الكرة فى أفريقيا، خاصة 
أن النجم الساحلى التونسى فى المربع 
الذهبى وهو فريق قوى ومرهق وال يقل 

عن شقيقه الترجى.
¿ االنتخابات فى الزمالك تختلف عن 
األهــلــى تماما خــاصــة مرتضى منصور 
ال يجد منافًسا حقيقًيا، والمشكلة فى 
الــزمــالــك أن أى شخص تافهة مغمور 
مريض بالشهرة أو شخص مرتش حرامى 
عاوز يرشح نفسه فاكر إن النادى سبوبة، 
ننتظر حتى فتح باب الترشح فى الزمالك 
ــة مــش من  ــد يــتــرشــح شخصية قــوي وقـ
الحرامية فى محاولة للمنافسة من أجل 

خدمة النادى العريق.



األخيرة

سيد سعيد
يكتب:

لم تكن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لألمم المتحدة األخيرة، مجرد مشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة، لكنها 
كانت زيارة استثنائية، تحدث خاللها الرئيس المصرى بشفافية، داعيا إلنهاء القضية الفلسطينية، بصورة تضمن ترسيخ 

مفاهيم السالم العادل فى المنطقة، كما انطلق بمهارة فائقة نحو إيجاد حلول لقضايا باتت معقدة بفعل التواطؤ الدولى مع 
ملفات شائكة، تتعلق بفرص التنمية واالستقرار األمنى فى منطقة الشرق األوسط، والعالقات الدولية القائمة على الشراكة 

والندية، ومكافحة اإلرهاب، كانت الرسائل واضحة ليس بها لوغاريتمات، وربما كان الوضوح الالفت للنظر سببا رئيسيا فى أن 
تكون كلمة الرئيس محط اهتمام الوفود الرسمية ودوائر السياسة واإلعالم فى العالم، خاصة أنه كان حريًصا على حل أزمة 
سد النهضة فى إطار قانونى وفًقا لمبادئ القانون الدولى، وقواعد تنظيم العالقة بين الدول المتشاركة فى أحواض األنهار 

العابرة للحدود.
القراءة الدقيقة والمتأنية إلثارة قضية أزمة سد النهضة فى هذا المحفل الدولى األهم فى العالم، تشير إلى أن ما فعله 

الرئيس، جاء مناسبا من حيث توقيته ومكان طرحه، بما يعنى التزام الدولة المصرية باحترام القانون الدولى من ناحية، 
ووضع الدول المؤثرة أمام التزامها بالضغط على إثيوبيا لتنفيذه، فضال عن تأكيد التزامها بتوطيد العالقات اإلفريقية، 

خاصة الدول المشاركة فى حوض النيل من ناحية أخرى. 

تكمن أهمية إلقاء الضوء على تلك القضية، وعرض 
وجهة نظر مصر حولها، فى عدة مناح، فى مقدمتها، 
منها تبصير العالم بحقيقة األمـــر، خاصة أنــه ظل 
فترات طويلة، ال يسمع سوى وجهة النظر اإلثيوبية 
فقط، ومفادها إن مصر تحرم جيرانها وأصدقاءها 
مــن أســبــاب التنمية، أمــا وجــهــة النظر المصرية، 
ــدول فــى التنمية،  باختصار فهى احــتــرام حــقــوق الـ
شريطة عدم اإلضــرار بمصالحها الخاصة، ألن نهر 

النيل يمثل 95% من مصدر المياه المصرية.
إن عــرض القضية فى األمــم المتحد يأتى بمثابة 
دعوة جادة لتصعيد الضغط الدولى على إثيوبيا التى 
تماطل بشكل كبير فى جميع األمــور المتعلقة بالسد 
من حيث الــدراســات العمرانية وتأثيراتها السلبية 
وبداية لتحرك مصرى أقــوى فى العالم ضد إثيوبيا 
ــادة الضغط على حكومتها، لتنفيذ االتفاقيات  وزيـ
األفريقية الخاصة بسد النهضة، ألن المشروع له 
ضرر كبير جًدا على مصر فى ظل حاجة مصر للمياه 

لزيادة الرقعة الزراعية.
ومــن قضية سد النهضة إلــى مكافحة اإلرهــاب 
على الصعيدين اإلقليمى والــدولــى، كانت مصر 
حاضرة بقوة فى المشهد الــدولــى بكل تعقيداته 
وتعارض مصالحه االستراتيجية، لذا فإن اهتمام 
مصر بهذه القضايا، يأتى فى إطــار رؤيتها لوأد 
الــتــوتــر فــى الــعــديــد مــن المناطق بالقضاء على 
أسبابه، خاصة فيما يتعلق بملف اإلرهـــاب الذى 
اكتسب أبعادا أكثر أهمية على كل المستويات، بعد 
أن بات يمثل خطًرا داهًما على العالم من شرقه 

إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.
ويعود االهتمام الدولى بضرورة مكافحة اإلرهاب، 
ــاع الــعــالــم بــرؤيــتــهــا، التى  إلـــى نــجــاح مــصــر فــى اقــن
عكست بها، ضـــرورة المواجهة الشاملة لــإرهــاب، 
وعــدم اقتصار هذه المواجهة على الجانبين األمنى 
والعسكرى، رغم أهميتهما، حيث أصبح العالم، اآلن، 
أكثر اقتناعا بضرورة المواجهة األيديولوجية لألفكار 
المتطرفة، وتجفيف مصادر تمويل اإلرهاب ومالحقة 
داعميه ومموليه، ممن يوفرون لعناصره المالذات 
األمنة والمنابر اإلعالمية، التى يبررون من خاللها 

جرائمهم اإلرهابية.
الــرؤيــة المصرية، وإن كانت رائـــدة، فــى مكافحة 
اإلرهــاب على المستويين األمنى والعسكرى، إال أنها 
لم تقف قاصرة عند حدودهما فقط، فقد تطورت إلى 
مستويات صارت محط اهتمام العالم، فعبر تجاربها 
وخبراتها المتنوعة فى العديد من المجاالت األمنية، 
استطاعت أن تضع استراتيجية كاملة لحصاره إقليميا 
ودوليا، األمر الذى جعل دوال أقليمية مؤثرة تتجاوب 
مع التحركات المصرية الرامية لتأديب أنظمة داعمة 
لإرهاب، يقف على رأس األنظمة التى بددت ثروات 
شعوبها فــى مغامرات عبثية، األســـرة الحاكمة فى 
قطر، التى أرادت أن يصبح لها دور أكبر من قدراتها 
على حساب جيرانها، فدخلت فى مغامرات لتمزيق 

المنطقة وإيواء التنظيمات المارقة.
إن كشف الدور الذى تلعبه قطر أمام العالم، جعل 
المجتمع الــدولــى يصبح أكثر إدراكـــا ألهمية الرؤية 
المصرية المتكاملة، وصار أكثر استعداًدا للتجاوب 
مــع المساعى الرامية لتفعيل نظام العقوبات ضد 

قطر وتركيا وغيرهما من الــدول الراعية لإرهاب، 
ــم الــمــتــحــدة، ألن مــثــل هـــذه الـــدول  وفـــق مــيــثــاق األمـ
ــاب مــالــيــا أو سياسيا  ــ والــتــنــظــيــمــات، تــدعــم اإلرهـ
أوإعالميا، وهذه التوجهات لم تكن أطروحات إعالمية 
لالستهالك، لكن طالبت بــه مصر خــالل رئاستها 
لجلسات مجلس األمن الدولى الشهر الماضى، حيث 
تحركت مــن خــالل الــقــنــوات الدبلوماسية الدولية 

لتعزيز المواجهة الدولية الشاملة لإرهاب.
ــة المصرية،  ــدول ولــلــوقــوف على حقيقة تبنى ال
استراتيجية شاملة لمكافحة اإلرهاب خالل السنوات 

 الدعوة لتصعيد الضغط 
على إثيوبيا ملماطلتها 

فى جميع األمور املتعلقة 
بسد النهضة 

األخــيــرة، علينا النظر بــدقــة لتلك التحركات التى 
ــيــة من  ــدأت بــاإلطــاحــة بجماعة اإلخــــوان اإلرهــاب بـ
الحكم، وشنها حربا داخلية وخارجية ضد التطرف 
والجماعات الراديكالية، وبذل الجهود الدبلوماسية 
ــن وفــى  ــ ــم الــمــتــحــدة ومــجــلــس األم ــ عــلــى مــنــابــر األم
العواصم الغربية للحشد ضد اإلرهاب الذى يهدد دول 

المنطقة والعالم.
ــاب على  كما أن مصر تعاملت مــع ظــاهــرة اإلرهــ
عـــدة مــســتــويــات، محليا وإقليميا ودولـــيـــا، كــمــا تم 
ــدول الغربية  التصدى للنظرة االنتقائية لمواقف ال

تجاه تلك التنظيمات، وإقناع الدول الرئيسية المؤثرة 
بــضــرورة تبنى نظرة شاملة تنطلق من القناعة بأن 
كل التنظيمات اإلرهابية فى المنطقة تنبع من إطار 
فكرى وعقائدى واحد رغم اختالف مسمياتها وتنوع 
أشكالها وتعدد أهدافها، وأيضا تعزيز التعاون مع 
القوى الدولية فى مجال مكافحة اإلرهاب، بما يخدم 

المصالح المصرية والجهود الوطنية للتصدى له.
أن مصر كانت سباقة فى إدراكها ألهمية التصدى 
لخطاب اإلرهاب، ومساهمتها الجوهرية فى التصدى 
له على المستوى الدولى، ولم يكن ذلك على المستوى 

الدبلوماسى فقط، إنما من خالل مؤسساتها الدينية 
العريقة التى تحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، 
وعلى رأســهــا األزهـــر الــشــريــف، الــذى أكــد شيخه 
اإلمــام األكبر الدكتور أحمد الطيب فى الكثير من 
رسائله للعالم، على أن المواجهة الشاملة لإرهاب 
ــيــة دون  تستلزم الــتــعــامــل مــع المنظمات اإلرهــاب
استثناء، والتصدى لمن يقدم لهم يد المساعدة 
ســواء بالتمويل، أو التسليح، أو بتقديم الدعم 

السياسى واأليديولوجى واإلعالمى.
الحديث عن اهتمام الرئيس بملف مكافحة 
اإلرهــاب فى الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
لم يكن ترًفا، أو استعراًضا لما قامت به وتقوم 
ــة المصرية فــى هــذا الــشــأن، إنما  بــه الــدول
يكمن سر إثارته فى هذا المحفل، لكى تفيق 
الحكومات مــن غفوتها، وتـــدرك أن دعمها 
الــســرى لــإرهــاب سينقلب عليها، إن لن 
تنتبه لمخاطره على اإلنسانية والحضارات 
والثقافات التى باتت مهددة بالفناء، فضال 
عن تشجيع الــدول الكبرى فى العالم على 
المبادأة فى تحمل مسئولياتها التاريخية 
بــعــدم الــتــعــامــل مــع الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة، 
فكلمة الرئيس عن اإلرهــاب، تعنى المواجهة 
بشفافية، خاصة أن مصر واجهت حملة انتقامية 
عابرة للقارات من قبل إرهابيين ومتطرفين ينتمون 
لجماعة اإلخوان وجماعات إرهابية أخرى، مما أدى 
إلى وضع مكافحة اإلرهاب على رأس قائمة أولويات 
األمــن القومى، ولها دور حيوى فى مقاومة ودحض 
األفــكــار المتطرفة من خــالل األزهــر الشريف ودار 
االفتاء، وهما أهم مراكز الفكر اإلسالمى الوسطى 

على مستوى العالم.
لم يتوقف دور الدولة فى هذه القضية الشائكة عند 
هذه الحدود، لكنه امتد إلى إنشاء كيانات وإصــدار 
تشريعات لمواجهة اإلرهــاب، فقد تم إنشاء المجلس 
القومى لمواجهة اإلرهــاب والتطرف، بهدف حشد 
الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات 

اإلرهاب ومعالجة آثاره.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية 
ــاب والــتــطــرف داخليا  شاملة لمواجهة اإلرهــ
ــا، والــتــنــســيــق مــع الــمــؤســســات الدينية  وخــارجــي
واألجهزة األمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى 
المعتدل من تبوء مكانته عبر نشر مفاهيم الدين 
الصحيح فــى مــواجــهــة الــخــطــاب الــمــتــشــدد بكل 

صوره.
كما يختص المجلس بتنسيق المواقف العربية 
ــرار الخطط الالزمة  تجاه قضايا اإلرهـــاب، وإقـ
لتعريف المجتمع الــدولــى بحقيقته ودور الــدول 
ــراءات  ــ ــخــاذ اإلجـ والــمــنــظــمــات، والــعــمــل عــلــى ات
القانونية الالزمة ضد الــدول الداعمة لإرهاب، 
ــراءات التحفظ عــلــى أمـــوال  ــ ومــتــابــعــة تنفيذ إجـ
الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين ورصد التحويالت 

المالية بهدف تجفيف مصادر تمويله.
ــرى، فـــإن مــلــف مواجهة  ــث مــن هـــذا الــرصــيــد ال
اإلرهاب وحشد الجهود الدولية للقضاء عليه كان 
البد أن يأتى فى مقدمة ما ركزت عليه كلمة مصر 
فى الدورة الحالية للجمعية العامة لألمم المتحدة.
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 العالم أصبح اآلن 
أكثر اقتناعا بضرورة 

املواجهة األيديولوجية 
لألفكار املتطرفة 

وجتفيف مصادر متويل 
اإلرهاب ومالحقة 
داعميه ومموليه

 مصر تتبنى 
استراتيجية شاملة 

ملكافحة اإلرهاب عبر 
اجلهود الدبلوماسية 

على منابر األمم املتحدة 
ومجلس األمن وفى 

العواصم الغربية

قسم الشرطة 
يرفض حترير محضر 

بإطالق الرصاص 
على مواطنني 

صاحب بنزينة 
يطلب إتاوة مليون 
جنيه من صاحب 

مخزن حديد 

القضية الفلسطينية وسد النهضة واحلرب على اإلرهاب 

السيسى يفتح امللفات الشائكة على طاولة احلوار الدولى 

شخصيات نافذة تتورط فى اإلساءة لوزارة الداخلية 
من يحمى البلطجة على كورنيش »املعصرة«؟

ال حديث فى حى المعصرة بجنوب 
القاهرة، سوى الخاص، بقصة النفوذ 
الــغــامــض لــصــاحــب إحـــدى محطات 
الــبــنــزيــن، فالقصة الــمــتــداولــة على 
الــمــقــاهــى والــتــجــمــعــات الشعبية، 
تتجاوز حــدود أفــرادهــا، مهما كان 
ــواء كــانــوا ظالمين أو  عــددهــم، سـ
مظلومين، جناة أو مجنى عليهم، 
وتمتد لحال بلد بأكمله، تعلو فيه 
البلطجة على الــقــانــون، وتسمو فيه 
ــعــالقــات الشخصية عــلــى قــوة  مــتــانــة ال
الحقوق.. القصة ال تدعو فقط للغضب 
من المتواطئين فيها، إنما تحرض الجميع 
على الصراخ فى وجه كل مسئول فى هذا 

البلد، رأى أو سمع، ولم يتحرك.
لو حدثت تفاصيل القصة المتناثرة هنا 
وهــنــاك فــى أى بلد على اتــســاع الخريطة 
الجغرافية للكون، النقلبت الدنيا رأسا على 
عــقــب، ولتحركت مــؤســســات إنــفــاذ القانون 
وحمايته بدون توجيه ألحد من أحد، لردع كل 
من ارتكب الفعل، ومعاقبة كل من ساهم فى 

حمايته، صغيرا كان أم كبيرا.
أما القصة فتقول إن صاحب محطة بنزين 
على كورنيش المعصرة، المتاخمة لمنطقة 
ــوان، يمتلك ســطــوة جعلته فــوق القانون  حــل
ونــزهــتــه عــن الــمــســاءلــة، البنزينة مالصقة 

لمخزن حــديــد مملوك لــتــاجــر، أراد التاجر 
توصيل الكهرباء لمخزنه من، كابينة الكهرباء 
ــضــا، مــالصــقــة لمحطة  ــى أي الــعــمــومــيــة، وهـ
البنزين، طلب صاحب البنزينة مــن صاحب 
المخزن/ مبلغ مليون جنيه مقابل السماح له 
بتوصبل الكهرباء، رفض التاجر، فقام صاحب 
البنزينة بتقطيع الــكــابــالت واالعـــتـــداء على 
العمال وإحـــداث إصــابــات بــعــدد منهم، وفق 
مــا يتم تــداولــه مــن حكايات فــى أوســـاط حى 
المعصرة الشعبى، إلى هنا األمر يبدو عاديا، 
فمثل هــذه الخناقات ال تنقطع فى بر مصر، 

لكن غير الــعــادى، هو الــذى جــرى بعد ذلــك.. 
لكن ما الذى جرى؟

تقدم صاحب مخزن الحديد ببالغ لقسم 
شرطة المعصرة التابع لمديرية أمن القاهرة، 
ــبــالغ، تــوجــه ضــابــط مــن القسم  ــر ال وعــلــى أث
بصحبة قوة، الصطحاب المجنى عليهم وإثبات 
الــحــالــة، وبعد إعـــداد المحضر داخــل ديــوان 
القسم واإلقــدام على إحالة المصابين لتوقيع 
الكشف الطبى عليهم، حدث ما ال يمكن توقعه 
على االطالق، تلقى بعض المسئولين فى قسم 
الشرطة، وفــق ما هو مــتــداول، اتــصــاالت من 

شخصيات غامضة، ويبدو أنها نافذة، انتهى 
األمر بتمزيق المحضر، وطرد المصابين.

ــمــرعــب جــعــل صــاحــب مــخــزن  الــمــنــظــر ال
الحديد وعماله يتراجعون عن إبــالغ النيابة 
العامة، رغم ثقتهم فيها، فقد كانت خشيتهم 
من إحالة األمــر للتحريات، وبالتأكيد سيقوم 
بإعداد مذكرة التحريات القسم نفسه، فآثروا 

السالمة واالبتعاد عن الشر.
لــجــأ صــاحــب الــمــخــزن لــشــركــة كــهــربــاء 
جنوب القاهرة لتوصيل الكهرباء وتركيب 
عــداد »كــارت«، وأثناء العمل من قبل عمال 
ومــوظــفــى شــركــة الــكــهــربــاء، جـــدد صاحب 
محطة البنزين طلب »المليون جنيه« مرة 
أخـــرى، ومــنــع عــمــال الــشــركــة مــن مواصلة 
عملهم، لكن إمعانا فى اإلصرار على إظهار 
نفوذه، خرج صاحب محطة البنزين مسدسه 
المرخص، وأطلق عدًدا من األعيرة النارية، 
ــاب صــاحــب مــخــزن الــحــديــد وعماله  إلرهــ
وعــمــال شركة الكهرباء، توجه المضارون 
من الفعل إلى قسم شرطة المعصرة ومعهم 
فــوارغ الرصاص، لعمل محضر، هذه المرة 
رفض القسم تحرير المحضر من األساس، 

بل طردوا الشاكين.
عقب ذلك توجه محامى الشاكين إلى غرفة 
رئيس المباحث، وفــى وجــود صاحب محطة 
البنزين، وطلب تحرير محضر بواقعة إطالق 

الرصاص، فحدث الحوار اآلتــى وفق الرواية 
التى صارت على كل لسان.

رئيس المباحث: يجب المصالحة وإنهاء 
الموضوع، ألننى مكلف بإنهائه.

صاحب محطة البنزين: مليون جنيه علشان 
يوصلوا كهرباء.

مــحــامــى الــشــاكــيــن: أريـــد تــحــريــر محضر 
ــوارغ  ــ ــــرصــــاص ومـــعـــى ف ــالق ال ــ ــات إطـ ــ ــب ــ وإث

الرصاص.
صاحب المحطة: اعمل له محضر بفارغين 

طلقات، واعمل لى محضر بخمس طلقات.
هــذا الــحــوار العبثى، يبعث على القلق من 
مساندة بعض المتجاوزين للقانون، كما أن 
الوقائع تشير إلى أن رئيس المباحث مغلوب 
عــلــى أمــــره، ويــبــدو أن الــضــغــوط عــلــيــه من 
مستويات نافذة أكبر منه، فى النهاية بحسب 
مــا لدينا مــن معلومات حــول الــقــصــة، يمكن 
لنا القول إن فــوارغ الــرصــاص من المسدس 
المرخص موجودة ويمكن إثبات حقيقة أنها 
مــن الــمــســدس الــخــاص بــصــاحــب البنزينة 
عبر إجـــراءات الفحص الرسمية، فهل هناك 
تحرك يحفظ للقانون هيبته ولمؤسسات إنفاذ 
الــقــانــون مصداقيتها، كلها مــجــرد تــســاؤالت 
مــشــروعــة، تــحــتــاج لــتــدخــل عــاجــل مــن كبار 
ــوأد تنامى وتــيــرة اللغط  مسئولى الداخلية ل

المحيط بتلك القصة.

املجتمع الدولى صار أكثر استعداًدا للتجاوب مع املساعى الرامية لتفعيل نظام العقوبات 
ضد قطر وتركيا وغيرهما من الدول الراعية لإلرهاب وفق ميثاق األمم املتحدة
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