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طاقية
اإلخفا

معركة بين وزير المالية ورئيس التنظيم واإلدارة بسبب »التحاليل«

كشفت مصادر حكومية مسئولة أن عمرو 
الــجــارحــى وزيـــر الــمــالــيــة.. أبـــدى استياءه 
الشديد من النشاط الملحوظ للمستشار 
ــاز الــمــركــزى  ــجــه ــس ال ــي مــحــمــد جــمــيــل رئ
للتنظيم واإلدارة.. واجتهاداته المستمرة فى 
عمليات توفيق أوضــاع الموظفين بالجهاز 
اإلدارى للدولة.. وهو ما اعتبره الجارحى 
نوًعا من خطف األضواء.. من بعض الوزراء 
وهو منهم.. فيما يتعلق باجور الموظفين.. 
والــتــرقــيــات والـــعـــاوات وتــوفــيــر الــدرجــات 
الوظيفية والمالية.. للمعينين الجدد فى 

الجهاز اإلدارى للدولة.. فزادت معه 
حــدة الحقد والغيرة من رئيس 

التنظيم واإلدارة.
ــر مــــا أثــــار  ــ ــث ــ ــن أك ــ ــك ــ ول
غــضــب وزيـــر الــمــالــيــة من 
رئــيــس التنظيم واإلدارة 
مـــســـألـــة فـــتـــح مـــلـــفـــات.. 
تحليل المخدرات لموظفى 

الــدولــة.. مما أتــاح الفرصة 
للجارحى والتى جاءت له على 

طبق من فضة لـــ»دق إسفين« فى 
جميل عند المهندس شريف إسماعيل 

ــوزراء.. لتحجيم رئــيــس التنظيم  ــ رئــيــس الـ
واإلدارة.. ووقف زحف طموحاته.. ألن يكون 
وزيـــرا للتخطيط فــى التشكيل الحكومى 

المقبل.
وقالت المصادر لـــ»صــوت المايين« أن 
اجتماع المجموعة االقتصادية األخــيــر.. 
شهد استعراض الجارحى.. لمسألة األزمة 
المالية التى تعانى منها الخزانة العامة.. 
مــع بــدايــة كــل شهر لتوفير أجــور ومرتبات 
العاملين بالجهاز اإلدارى لــلــدولــة.. وقــال 
لرئيس الــوزراء: »المستشار جميل يريد أن 
يزيد من العبء على كاهل خزينة الدولة.. 
ــان الــمــســتــمــر عـــن إجــــرء تحاليل  ــاإلعـ بـ
لموظفى الجهاز اإلدارى للدولة.. لفصل 
مدمنى ومتعاطى المخدرات منهم.. وهذا 
أمــر يصعب ويستحيل.. نجاحه.. بالشكل 
المطلوب.. حيث إن كثيرا من متعاطى بعض 
الحبوب المخدرة المدرجة فــى الــجــداول 
ــام المحكمة  سيثبتوا بشكل أو بــآخــر أمـ

ــابــة.. تجنى الــحــكــومــة عليهم حــال  ــي ــن وال
فصلهم بسبب الــمــخــدرات.. ولــن تستفيد 
ــراء بــل ستتكبد..  الحكومة مــن هــذا اإلجــ
خسائر مالية فــادحــة تصل إلــى 2 مليار 
ــراء مــثــل هـــذه التحاليل على  جــنــيــه.. إلجــ
موظفى الحكومة بعددهم البالغ 6.5 مليون 
مــوظــف.. فــى وقـــت نــطــالــب فــيــه بترشيد 

االنفاق الحكومى«.
الــجــارحــى أراد أن يقلب الــطــاولــة على 
رئــيــس التنظيم واإلدارة.. فــأكــد لرئيس 
ــوزراء أن تــصــرفــات جميل وتصرحاته  ــ الـ
المستمرة عــن إجـــراء تحاليل مــخــدرات.. 
للموظفين.. سيعرض الحكومة لإلحراج 
ــم هــذه  ــت ــم ت ــام.. إذا لـ ــ ــع ــ ــرأى ال ــ ــ ــام ال ــ أمـ
الــخــطــوات.. فسيتم اتهام الحكومة 
ــدم تــنــفــيــذ  ــ ــ بــالــتــقــصــيــر.. وع
خططها.. واستراتيجيتها.. 
ــه.. خسارة  ــ فــى الــوقــت ذات
الــقــضــايــا الــمــرفــوعــة من 
الــمــوظــفــيــن المفصولين 
ســــيــــعــــرض الـــحـــكـــومـــة 
لخسائر معنوية ومــاديــة.. 
ــادات الــواســعــة  ــق ــت منها االن
التى سيتم شنها عليهم.. من 
المعارضين.. والتعويضات المالية 
الــتــى سيحصل عليها الــمــوظــفــون حال 
ــام بــبــطــان عمايات  حــصــولــهــم عــلــى أحــك

الفصل من الوظائف.
المثير ان استراتيجية تحليل المخدرات 
للقيادات ابتداء من منصب الوزير والصف 
الثانى والــقــيــادات الــوســطــى.. كانت سببا 
فى إثارة الجارحى » وتهييجه« للوزراء ضد 

رئيس التنظيم واإلدارة.
ــوت الــمــايــيــن« أن صــدى »  وعلمت »صـ
اإلســفــيــن« بلغ المستشار محمد جميل.. 
ولــذلــك انــزعــج بــشــدة وإصــابــتــه حــالــة من 
القلق.. ويبحث عــن مخرج لهذه األزمـــة.. 
والــخــروج مــن المعركة بــأقــل الخسائر.. 

وربما يكون هذا السبب فى تأجيل الجهاز 
وتسويفه فــى مسألة إجـــراء التحاليل 
ــرغــم  ــى ال لــمــوظــفــى الــحــكــومــة.. عــل
مــن التصريحات المتتالية بتفعيل 

إجراءات التحاليل.
وكان محمد جميل رئيس الجهاز 

الــمــركــزى للتنظيم واإلدارة قد 

أعلن منذ يومين البدء فى اتخاذ خطوات 
جادة وعملية لتطبيق نص المادة )177( من 
الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 
وذلك إجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف 
متعاطى ومدمنى الــمــخــدرات مــن موظفى 
الجهاز اإلدارى للدولة.. عقب اجتماعه مع 
رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس اللجان 
الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا 
الدولة وهيئة النيابة اإلداريــة لوضع آليات 
العمل على كيفية إجــراء تحليل المخدرات 
ــات تطبيق الـــمـــادة )177( من  ــي لبحث آل
الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 
والخاصة بإنهاء خدمة الموظف إلدمانه 

المخدرات.
وقال د. جميل إن االجتماع استعرض أثر 
المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد 
المجلس الطبى المختص الذى تجرى أمامه 
هذه التحاليل.. مؤكًدا أن التحليل سيكون 
بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل 
ألنواع المخدرات.. مشيًرا إلى أنه فى حالة 
ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم 
إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة ال تقل عن 
6 أسابيع للتأكد من إقاعه عن التعاطى 
وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره 
وتقويم أخاقه وإقاعه عن التعاطى.. وأنه 
فــى حالة مــا إذا كــان التحليل إيجابًيا فى 
المرة الثانية سوف تنتهى خدمة فوراً ودون 

الحاجة إلى أى إنذار.
وأضـــاف رئيس الجهاز أنــه سيتم كذلك 
توقيع الكشف الطبى عند تثبيت العمالة 
المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء 
تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم 
أو إدمــانــهــم الــمــخــدرات.. مبينا انــه سيتم 
صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية 
ــك لفقد شــرط الصاحية  التحاليل.. وذل

لشغل الوظيفة.
وأشار د. جميل إلى أنه سيتم 
فتح باب التظلم والطعن على 
تــقــاريــر الــلــجــان الــطــبــيــة من 
قبل الموظف فى حالة ما إذا 
كان سبب وجــود المخدر فى 
التحليل هو تعاطيه ألدويــة 
تحتوى على أى من المواد 
ــدرة أو غــلــط فى  ــخـ ــمـ الـ

نتيجة التحليل.

وزير المالية »يدق إسفين« بين شريف إسماعيل ورئيس جهاز التنظيم واإلدارة

الجارحى يتهم جميل بإحراج الحكومة 
فى قضية تحليل المخدرات للموظفين

مفاجأة: إجراء التحاليل لـ6.6 
مليون موظف يتكلف 2 مليار جنيه 

أطباء مصريون يتعاقدون مع 
مستشفى إسرائيلية دون أى مساءلة

ــا«  ــداســ ــى مــســتــشــفــى »هــ ــ ــدث ف ــحـ مــــــاذا يـ
اإلسرائيلية؟!

سؤال يتردد على ألسنة الكثيرين؟!
التفاصيل: منذ ثورة 30 يونيو 2013 وتحاول 
مستشفى هداسا فى إسرائيل استقطاب عدد 
كبير مــن األطــبــاء المصريين للذهاب إلــى تل 
أبيب للعمل بها حيث إنها تغرى األطباء بمرتبات 
مجزية تصل فى المتوسط إلــى 18 ألــف دوالر 
للطبيب.. أما الطبيب الذى لديه خبرات تتعدى 
الـ20 عاًما فيصل راتبه إلى 25 ألف دوالر.. أما 
األطباء المتميزون فى األمــراض المستعصية 
مثل الــمــخ واألعــصــاب والقلب والكبد فيصل 

راتبهم إلى 30 ألف دوالر.
ــاء الذين  ــر لــعــدد كبير مــن األطــب وصــل األمـ
روجــوا للسفر للعمل إلسرائيل وتحديدا فى تل 
أبيب العاصمة فى مستشفى هداسا.. فأصبحوا 
يروجون للعمل بها.. ويروجون للمرتبات الباهظة 
التى يحصلون عليها.. وفى نفس الوقت يروجون 
أن مصر تطرد أطباء األفــزاز العباقرة وتحارب 
ــاء والمتخصصين فى  المجتهدين مــن األطــب

مجاالت حيوية.
ليس هذا فقط.. بل أن األطباء أصبحوا يأتون 
بالعقود لتوثيقها من وزارة الخارجية دون أى 
تدخات من األجهزة األمنية والسيادية.. وبكل 
سهولة ويسر ودون إعاقة من أى جهاز أمنى فى 

مصر.
والسؤال هل حصول األطباء على عقود عمل 
فى مستشفى هداسا فى تل أبيب.. شىء طبيعى 
ــدار لــأمــن القومى  ــادى؟! وال يمثل أى إهـ ــ وع

المصرى؟!
يذكر أن األمير حمد بن خليفة حاكم قطر 
السابق قــد تبرع بــــ»20« مليون دوالر لصالح 
أعمال خيرية تقوم بها مستشفى هداسا فى 
تل أبيب عــام 2012.. وأيضا قــام نجله األمير 
الحالى »تميم بن حمد« الحاكم الحالى لقطر 
بالتبرع بــــ25 مليون دوالر للمستشفى أيضا 

ــذا المستشفى  واتـــضـــح أن هــ
يخضع لسيطرة رئيس الــوزراء 
اإلسرائيلى شخصيا بنيامين 

نتنياهو.

مستشفى »هداسا« فى تل أبيب  
أنهت إجراءات التعاقد

بعد شكوى مستثمرين عرب من فرض إتاوات عليهم

قائد الحرس الجمهورى السابق

محافظ مطروح يلتقى مشايخ القبائل 
لتسهيل زيادة استثمارات العرب

يشترى مرسيدس »S500« وينضم لحزب »سامى عنان«
الــلــواء محمد نجيب عبدالسام رشــوان قائد 
الحرس الجمهورى السابق اليــزال حديث الرأى 
ــداث 25  الــعــام، فمنذ أن تــولــى منصبه قبل أحـ
يناير 2011 وكان ترتيبه رقم 3 فى القائمة التى 
عرضت على الرئيس مبارك الختيار واحــد من 
ثاثة تم عرضهم عليه، وقت أن كان يتولى منصبه 
كقائد للمنطقة الجنوبية العسكرية، واستمر فى 
منصبه حتى تولى محمد مرسى السلطة وخرج 
من منصبه مع المشير حسين طنطاوى والفريق 

سامى عنان!!
اللواء نجيب عبدالسام مــازال مثيًرا 
للجدل بعد حدوث موقفين مؤخرا 

هما:
1- شـــراء الـــلـــواء نجيب 
عــبــدالــســام ســيــارة فارهة 
 ،S500 جـــديـــدة مـــن نــــوع
حديثة جدا زيرو، وقال عدد 
من أصدقائه إنــه اشتراها 
ويــقــودهــا بنفسه وشــوهــد 
يقودها فى األسبوع األخير 
ــر الـــمـــاضـــى  ــهـ ــشـ مــــن الـ
فــى الــســاحــل الشمالى، 

والبعض اآلخــر قــال: إنــه تلقى اتــصــاالت عديدة 
من جهات عليا حذرته من الدخول فى شراكة مع 
شركات مملوكة لرجال األعمال ضد الدولة، وعدم 
استخدام اسم القوات المسلحة فى الترويج ألحد.

ــواء نجيب  ــ ــل ــ الـــمـــوقـــف الـــثـــانـــى: انـــضـــمـــام ال
عبدالسام إلى حزب مصر العروبة والذى يترأسه 
الفريق سامى عنان رئيس أركــان حــرب القوات 
المسلحة السابق وأمينه العام سمير سامى عنان، 
ويتولى اللواء نجيب عبدالسام منصب أمين عام 

مساعد الحزب.

اللواء عــاء أبوزيد محافظ مطروح 
يعقد مــنــذ فــتــرة لــقــاءات مــطــولــة من 
عــدد كبير مــن رجـــال األعــمــال لبحث 
إمكانية زيــادة االستثمار فى مطروح.. 
ــال  ــن رجـ ــا يــلــتــقــى بـــعـــدد كــبــيــر مـ ــم ك
ــال اإلمــاراتــيــيــن لمساعدتهم  ــمـ األعـ
على التوسع فى االستثمار فى مناطق 
بعينها ولتحويل مــطــروح إلــى منطقة 
جـــذب اقــتــصــادى وســيــاحــى وعــقــارى 

واستثمارى.
الــلــواء أبــوزيــد عقد لــقــاءات مــع نــواب 
مطروح والتقى بهم بحضور عــدد كبير 

من شيوخ القبائل والعشائر وكبار رجال 
مطروح وعائاتها.. من أجــل مساعدة 
ــن والـــعـــرب  ــي ــمــصــري الــمــســتــثــمــريــن ال
ــادة اســتــثــمــاراتــهــم دون عــوائــق  ــ عــلــى زي
ومنها تهديد المشايخ بــعــدم التمكين 
مــن األراضــــى الــتــى حــصــلــوا عليها من 
المحافظة.. وعدم قيام أى إتــاوات على 
المستثمرين العرب والمصريين مثلما 
ــل.. جـــاء ذلـــك بعد  ــب كـــان يــحــدث مــن ق
شكوى مستثمرين من الكويت واإلمارات 
ــة مــن بــعــض مــشــايــخ قبائل  ــســعــودي وال

مطروح.. الذين يطلبون منهم اتاوات.
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تساؤالت تنتظر 
اإلجابات

فى إطار احتفاالت الحكومة  برئاسة المهندس شريف إسماعيل بما تسميه اإلنجازات 
التى ترى أنها تحققت على أرض الواقع،  نشرت الصفحة الرسمية لمركز معلومات 

مجلس الوزراء »انفوجراف« بعنوان »شهادات دولية بنتائج برنامج اإلصالح االقتصادى 
فى مصر«. حيث نشر صندوق النقد الدولى تقريرا لخبرائه فى 26 سبتمبر الماضى  

تحت عنوان »مصر: االقتصاد يستجمع قواه«، أشاد من خالله – وفقا للمنشور على 
صفحة مركز المعلومات -  باإلجراءات االقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية 

ضمن برنامج اإلصالح االقتصادي، متوقًعا استعادة الثقة فى االقتصاد المصرى.

محمد طرابيه يكتب:

إقرار زيادات جديدة فى أسعار الطاقة والمواد البترولية قبل نهاية العام الحالى  

أكاذيب احلكومة.. وضغوط 
صندوق النقد الدولى

دوالر فى يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار 
دوالر فى يونيو 2016، حيث ارتفعت قروض 
المؤسسات الــدولــيــة واإلقليمية بمقدار 
7.7 مليار دوالر، والــســنــدات الــدوالريــة 
وهو التزام مثل الدين الخارجى بقيمة 5.5 
مليار دوالر، والدين قصير األجــل بمقدار 
5.3 مليار دوالر. فى هــذا السياق نشير 
إلى أن  تقرير صندوق  النقد الدولى الذى 
صدر يوم 26 سبتمبر الماضى  لم يتناول 
تــحــذيــرات تخص حجم المديونية الــذى 

وصل إلى أرقام مخيفة وغير مسبوقة.
هذا االعتراف  من جانب البنك المركزى 
يعنى أن الحكومة المصرية حصلت على 
قروض خارجية فى عام واحد تصل إلى 24 
مليار دوالر أى  2 مليار دوالر  فى الشهر 
الواحد، وإذا ما ضربنا هذا الرقم فى سعر 
الصرف المتداول فى مصر خالل الشهور 
الماضية وحتى اآلن وهو 18 جنيها لوجدنا 
ــى  36 مليار جنيه فى  أن الــرقــم يصل  إل
الشهر الواحد أى حوالى 1.2 مليار جنيه 

كل يوم. وهنا نسأل:
لمصلحة من تحصل مصر على كل هذه 
المليارات؟ ومن أين سيتم تسديدها؟ ولماذا 
نحمل األجيال الحالية والقادمة فى مصر 
كل هذه المصائب  الممثلة فى أصل تلك 
القروض وفوائدها التى تتراكم عاماً بعد 
عام؟ وما هى المجاالت والمشروعات التى 
استخدمت فيها كل هذه المليارات؟ ولماذا 
ال تمتلك الحكومة الشجاعة لمصارحة 
الشعب بأسباب تلك الزيادات الرهيبة فى 
ــى جانب  حجم المديونيات الخارجية إل
مديونيات أخــرى »متلتلة« حصلت عليها 
الحكومة من البنوك المصرية وهى أموال 
المودعين وليست مملوكة للدولة؟!!  ولماذا 
ال يتم إعالن الخطة الكاملة لكيفية سداد 
هذه المديونيات الكبيرة؟ وشرح المبررات 
الــتــى دفــعــت الحكومة القــتــراض كــل هذه 

المليارات؟!!
فى هذا السياق أكد خبراء االقتصاد أن  
مصر خــالل الفترة األخــيــرة  توسعت فى 
الحصول على قروض خارجية لتمويل عجز 
الموازنة وحل أزمــة نفص العملة الصعبة، 
التى أضرت معدالت النمو، لتساهم الديون 
الــخــارجــيــة بنسبة كبيرة مــن الــزيــادة فى 
احتياطى النقد األجنبى للبالد، وبالتالى 
نجد أن الــزيــادة الكبيرة التى طــرأت على 
االحتياطى فى يوليو الماضى قد ترجع إلى 
ضم البنك المركزى استثمارات األجانب 
ــن- أذون الــخــزانــة- إلى  ــدي فــى أدوات ال

االحتياطى النقد األجنبى على غير عادته.
وفــى النهاية أقــول للرئيس عبدالفتاح 
الــســيــســى والــحــكــومــة: صـــارحـــوا الشعب 
بالحقائق وال تتعاملوا معه على أنــه مثل 
ــرش فــى الــزفــة«، وكــفــاكــم  قــروضــاً  »األطــ
خــارجــيــة وداخــلــيــة أثقلت كــاهــل الغالبية 
ــو ما  ــن الــشــعــب الــمــصــرى وهـ الــعــظــمــى م
ستكون لــه نتائج وتــداعــيــات كارثية على 

أجيالنا القادمة. 
كما أقول لهما: إن اإلصــالح االقتصادى 
الحقيقى ال يتحقق بالقروض الخارجية 
و« اإلتـــــاوات« الــداخــلــيــة، إنــمــا بالنهوض 
ــادة مــعــدالت  ــ ــ ــة وزي ــ ــزراع ــ بــالــصــنــاعــة وال
التصدير وحسن استغالل مـــوارد الدولة 
الــمــتــاحــة والــمــواجــهــة الحقيقية لمافيا 

الفساد والفاسدين.

توصية خبراء الصندوق القائلة بضرورة 
وضع سياسة تسعيرية عادلة تتناسب مع 
أسعار البترول عالمياً مع تحسين كفاءة 
اإلنتاج تعنى بصورة أو بأخرى أن الحكومة 
المصرية ستقوم فى وقت قريب من العام 
ــجــارى بتحريك أســعــار الــوقــود  الــمــالــى ال
ُمـــجـــدداً، وإن كــانــت بشكل أقــل حــدة من 
الــزيــادات السابقة، وتظل حجة الحكومة 
الرئيسية فــى زيـــادة األســعــار، هــى تمويل 
العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى 
اعــتــمــد وســيــظــل يــعــتــمــد عــلــى دخــل 

المواطن بصورة رئيسية.
 ومن ثم زيــادة أسعار الوقود 
ــدعــم عــن مــواد  بــرفــع كــل ال
الطاقة سيخلق مشكالت 
ــى مــســتــوى  ــرة فـ ــي ــب ك
المعيشة ومــعــدل 
الفقر والتوتر 
االجــتــمــاعــى 
نــتــيــجــة عــدم 
ــدرة الــمــواطــن  ــ ق
على وفــاء بتكاليف 

المعيشة.
وأكــــــدت الــــدراســــة أن 
الشارع المصرى، وإن كان قد 
ــدوء النسبى  ــه شــهــد نــوعــاً مــن ال
ــرة الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة،  ــت ــف خـــالل ال
سيشهد ضغطا كبيراً خالل العام الجارى 
فــى ظــل رفــع كــل الــدعــم عــن مــواد الطاقة 
ــذى مــن شأنه أن يخلق أزمــة تتمثل فى  ال
عدم قدرة المواطن على الوفاء باحتياجاته، 
وبالتالى قد يشتعل الشارع المصرى خاصةً 
مع التوقعات بزيادة معدالت التضخم إلى 
نحو نسب تتراوح بين 35-45% فور تطبيق 
ــك مــن شأنه أن  الــزيــادة فــى األســعــار، وذل

ُيزيد ُمباشرًة من معدالت الفقر. 
فوفقاً ألحــدث بيان عن معدالت الفقر 
فى 2015 قبل تحرير سعر الصرف كان 
28%، ومــع تطبيق الــزيــادات الجديدة فى 
أسعار السلع والخدمات سنجد أن أكثر من 

ثلث الشعب يعيش تحت خط الفقر.
من ناحية أخرى نشير إلى أنه منذ أيام 
قليلة أعلن البنك المركزى المصرى أن 
الدين الخارجى ارتفع ليسجل 79 مليار 

14-16% قبل عــام واحــد، ويأتى االرتفاع 
مدفوعاً بصورة كبيرة بارتفاع أسعار الطعام 
والشراب التى زادت الضعف خالل العام 
ذاته، فضالً عن ارتفاع أسعار المجموعات 
السلعية األخرى المتضمنة المسكن والمياه 

والكهرباء والغاز والوقود.
وكشفت الدراسة أن المالحظ فى تقرير 
الصندوق عن االقتصاد المصري، أن هناك 
ــام، فكيف يتوقع  تضاربا واضحا فى األرق
الصندوق أن ينخفض معدل التضخم إلى 

10% فى الوقت الــذى ستحدث زيــادة 
كبيرة فى األسعار بعد رفــع الدعم 

عن مواد الطاقة، الذى من شأنه 
أن يرفع معدل التضخم، عن 

مستوياته الــراهــنــة التى 
تــــدور فـــى أفـــق 28- 

34%، والــغــريــب 
فـــى األمـــــر أن 

الـــتـــضـــخـــم 
الـــــمـــــوجـــــود 

أرجـــــعـــــه وزيـــــر 
ــرو  ــمـ ــة عـ ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ال

ــى قـــرارات  الــجــارحــى إل
ــرف  ــصـ ــر الـ ــعـ ــر سـ ــريـ ــحـ تـ

وتــحــريــك أســعــار الــطــاقــة، ما 
ــاك تـــضـــاربـــا فى  ــنـ ُيــعــنــى أن هـ

الـــقـــرارات واإلجـــــراءات اإلصالحية 
الــتــى تتبناها الــدولــة تــنــفــيــذاً لــشــروط 

الصندوق.
وأوضــحــت أن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــى  
طالب مصر، برفع أسعار الوقود قبل نهاية 
السنة المالية الحالية، وحّذر الصندوق من 
تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام 
المالى المقبل، خشية تعرضها لمخاطر 
زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب األسعار 
العالمية وسعر الصرف، ويرى الصندوق أن 
التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد 
البترولية فى يونيو 2019، هو أمر مشجع، 
ــادة جــديــدة حــتــى عــام  ــ لــكــن تــأجــيــل أى زي
2018\2019 ينطوى على مخاطر كبيرة 
تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمى وأسعار 

الصرف.
وربما لم ُيعلن الصندوق بشكل صريح 
عــن توصيته لــرفــع أســعــار الـــوقـــود، لكن 

ــى أن  ــار الــصــنــدوق  فــى تقريره إل  وأشـ
مصر بــدأت بداية طيبة فى تنفيذ برنامج 
ــالح االقــتــصــادى الــجــديــد، فــى وقت  اإلصـ
تظل فيه معدالت التضخم مرتفعة ويجد 
فــيــه كــثــيــر مـــن الــمــصــريــيــن صــعــوبــة فى 
الوفاء بالتزاماتهم، فى الوقت نفسه، يجد 
الــصــنــدوق أن الحكومة المصرية لديها 
ــود وتحقيق  ــوق قــصــور فــى خــفــض دعـــم ال
التوازن بين ميزانيتها المالية، لكن بتقييم 
الــوضــع الكلى لالقتصاد، يــرى الصندوق 
أن مــصــر تــحــرز تــقــدمــا فــى كــبــح اإلنــفــاق 
ــام، وتــعــزيــز الــثــقــة بــيــن المستثمرين،  ــع ال
ومعالجة معدل التضخم المتزايد الناجم 

عن التدابير االقتصادية الجديدة.
ــى  أن االنــتــقــال إلــى   ــار الــتــقــريــر إلـ وأشــ
ســعــر صـــرف مـــرن مـــرت بــســالســة، وأن 
السوق الموازية اختفت تقريًبا وارتفعت 
احتياطيات البنك المركزى بنسبة  كبيرة، 
وجــرى تخفيض العجز المالى لالقتصاد 
ــراءات  مــن خــالل تنفيذ سلسلة مــن اإلجــ
الصارمة، بما فى ذلك القيود المفروضة 
على أجور الموظفين، وإصالح دعم الطاقة، 
وضريبة القيمة المضافة الجديدة، وعلى 
الرغم من أن تلك التدابير من شأنها أن 
تساعد على توفير قــدر أكبر من اإلنفاق 
االجــتــمــاعــى لــدعــم الــفــقــراء، فــإن ارتــفــاع 
األسعار على السلع االستهالكية مثل السكر 
والقمح والنفط دون زيـــادات مماثلة فى 
األجور جعل العديد من المصريين يجدون 

صعوبة فى تغطية النفقات األساسية.
ــحــكــومــة تصر  ــا أن ال والـــمـــالحـــظ هــن
على استقطاع أجـــزاء مــن تقرير صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــى عــن االقــتــصــاد الــمــصــرى 
واستغاللها فى الترويج لما تسميه نجاحات 
ــذى امتنعت فيه  ــجــازات، فــى الــوقــت ال وان
مـــع ســبــق اإلصـــــرار والــتــرصــد عـــن نشر 
ــزاء الــخــاصــة بمالحظات الصندوق  األجــ
ــاء الــتــى وقــعــت  ــطــ عـــن الــســلــبــيــات واألخــ
فيها الحكومة وتسببت فــى زيـــادة معاناة 

المواطنين فى مصر. 
واألخطر أن الحكومة لم تشر من قريب 
ــى الــضــغــوط الــتــى يمارسها  أو بــعــيــد  إلـ
الــصــنــدوق إلجــبــار الحكومة عــلــى  إقــرار 
زيــادات جديدة فى أسعار الطاقة والمواد 
البترولية قبل نهاية العام الحالى،  حيث أن 
هــذه الضغوط ســوف تجبر الحكومة على 
االستجابة لطلبات الــصــنــدوق نــظــراً ألن  
الموافقة على الزيادات الجديدة  ستكون 
ــزاء المتبقية من  مــشــروطــة بــإتــاحــة األجــ
قرض الـ12 مليار دوالر التى هللت الحكومة 
بحصولها عليه مــن الــصــنــدوق وإعتبرته 
دليال على ثقة المنظمات الدولية فى نجاح 

اإلصالح االقتصادى المزعوم.
ــى هـــــذا الـــســـيـــاق كــشــفــت دراســـــة  ــ ف
ــبـــوع  بــعــنــوان »شــهــادة  صـــدرت هـــذا األسـ
صــنــدوق الــنــقــد.. تــضــارب األرقـــام ومزيد 
ــى أعــدتــهــا أســمــاء  ــت ــع الـــدعـــم« وال ــن رفـ م
الخولى الباحثة المتخصصة فى الشئون 
ــه  على الرغم من أهمية  االقتصادية   أن
اإلجراءات الحكومية األخيرة التى اتخذتها 
الحكومة، بدًء من تحرير سعر الصرف حتى 
خفض دعم الطاقة، إال أن تلك اإلجــراءات 
أدت إلـــى وصـــول مــعــدالت التضخم إلــى 
مستويات 34%، وفًقا للبيانات الرسمية، 
ــتـــراوح فــيــه بين  ــان يـ ــذى كـ ــ فــى الــوقــت ال

تطبيق
 الزيادات الجديدة

 فى أسعار السلع والخدمات 
جعل أكثر من ثلث الشعب

 يعيش تحت خط 
الفقر

لمصلحة من تحصل مصر 
على كل هذه المليارات؟ 

ومن أين سيتم تسديدها؟ 

ما هى المجاالت 
والمشروعات التى استخدمت 

فيها كل هذه المليارات؟ 

لماذا ال يتم إعالن 
الخطة الكاملة 

لكيفية سداد هذه 
المديونيات الكبيرة؟ 

لماذا نحمل األجيال 
الحالية والقادمة كل هذه 

المصائب  الممثلة فى أصل 
تلك القروض وفوائدها التى 

تتراكم عاًما بعد عام؟ 

لماذا ال تمتلك الحكومة 
الشجاعة لمصارحة الشعب 

بأسباب تلك الزيادات الرهيبة 
فى حجم المديونيات الخارجية؟

الصندوق: الحكومة 
المصرية لديها قصور 
فى خفض دعم الوقود

الموافقة على الزيادات الجديدة  
ستكون مشروطة بإتاحة األجزاء 

المتبقية من قرض الـ12 مليار دوالر

اإلجراءات 
الحكومية األخيرة 

أدت إلى وصول 
معدالت التضخم 

إلى 34% وفًقا 
للبيانات الرسمية

كيف يتوقع الصندوق 
أن ينخفض معدل 

التضخم إلى 10% فى 
الوقت الذى ستحدث 

زيادة كبيرة فى األسعار 
بعد رفع الدعم عن 

مواد الطاقة؟!!

الجارحى: التضخم 
الموجود يرجع 

إلى  قرارات تحرير 
سعر الصرف 

وتحريك أسعار 
الطاقة 

خبراء:  رفع الدعم 
عن مواد الطاقة 
سيخلق مشكالت 

كبيرة فى مستوى 
المعيشة ومعدل 

الفقر والتوتر 
االجتماعى

إسماعيل

الجارد

السيسى

اجلارحى
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قضاها فى تل 
أبيب والتقى 

مسئولني أمنيني 
إسرائيليني

أهل
الشر

حركة »حسم« تتبنى نفس شعار الجماعة  »الجهاد سبيلنا والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا« ووصفت مهدى عاكف بعد وفاته بـ»المجاهد«

سر اختفاء »تميم بن حمد« لمدة 48 ساعة

»حسم » تؤيد استخدام العنف 
ضد المسيحيين واستجابت 

لدعوات متزايدة داخل 
»اإلخوان« الستهداف المدنيين 

الجماعات الموالية لـ»اإلخوان 
المسلمين« أصبحت تشّكل تهديدًا 

أكثر خطورة سواء على صعيد
 قدراتها أو مخططاتها

»لواء الثورة« أعدت  قائمة 
بالشخصيات المستهدفة شملت 

رجال أعمال بارزين وصحفيًا 
وقاضيًا ومحاميًا قبطيًا

هنادى عاصم

الزيارة األخيرة التى قام بها األمير 
تميم بن حمد حاكم قطر للواليات 

المتحدة األمريكية كانت مثيرة 
للجدل.. فبالرغم من اللقاءات 

العديدة التى أجراها »تميم بن حمد« 
مع دونالد ترامب الرئيس األمريكى 
ووزير الخارجية األمريكى »ريكس 

تيليرسون«.. إال أنه بعد أن أنهى زيارته 
هذه خرج من واشنطن واختفى لمدة 

48 ساعة كاملة لم يصل ألحد أى 
أخبار عنه أو حتى لم يستطع اإلعالم 

القطرى نشر خبر وصول تميم لألراضى 
القطرية.. والسبب أن تميم ذهب للقاء 

عدد كبير من المسئولين اإلسرائيليين 
فى تل أبيب سواء داخل الحكومة 
أو فى أجهزة المخابرات.. والتقى 

تميم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 
اإلسرائيلى ووزير الخارجية اإلسرائيلى 

أيضا.
اختفى تميم بن حمد ولم يعلن عن 

زيارته لتل أبيب ألهداف سياسية 
ومخابراتية بحتة.. ويعلم تميم أنه 

ذهب للتنسيق مع أقرنائه اإلسرائيليين 
حول الخالفات مع دول مجلس التعاون 

الخليجى الثالثة إضافة إلى مصر.. 
وطبيعة العالقات الخفية بين الدوحة 
وإيران.. وكيفية ترويض أكثر ألعضاء 

جماعة اإلخوان اإلرهابية وبالتالى 
السيطرة على التنظيم الدولى 

لإلخوان فى الخارج.

تقرير أمريكى يكشف خفايا العالقة بين الحركات اإلرهابية  وجماعة اإلخوان 

ــة هـــى )مــجــمــوعــة من  ــدوحـ خــلــيــة الـ
أعضاء التنظيم القاعدة النشطاء والذين 
انتشروا بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١( 
وجميعهم ذهــب للدوحة وشكلوا منطقة 
تمركز للبدء فــى تحقيق انــتــشــار سريع 
لتحقيق أهــدافــهــا بــالــتــعــاون مــع جماعة 
لإلخوان وإيـــران، ومــن أهــم قياداتهم هما 

القطريين
١_ )عبدالرحمن النعيمى _ الُمدرج على 
ــاب الــدولــى بعد كشف وزارة  قــوائــم اإلرهـ
الخزانة األمريكية عن تورطه فى تمويل 
جماعة شباب المجاهدين فــى الصومال 
المحسوبة على تنظيم القاعدة _ وأيضاً 
ــدول األربــعــة الــداعــيــة لمكافحة  أدرجــتــه الـ

اإلرهاب على قوائم اإلرهاب(. 
ــاف  ــر األوقـ ٢_ )عــبــدالــلــه بــن خــالــد _ وزيـ
والداخلية القطرى السابق والــمــوالــى لتنظيم 
الــقــاعــدة وتـــورط فــى عملية إخــفــاء أســامــة بن 
الدن فــى مزرعته ثــم اخفى خالد شيخ محمد 
ثالث أخطر عناصر تنظيم القاعدة فى مزرعته، 
ــان داعــم أســاســى لتنظيم القاعدة بــاألمــوال  وك
والتخطيط وتقديم كل الدعم لعناصرهم منذ 

منتصف التسعينيات، وكــان يوفر لهم جــوازات 
سفر قطرية لتسهيل عملية االنتقال بين الدول _ 
وضعته الدول األربعة الداعية لمكافحة اإلرهاب 

على قوائم اإلرهاب(.
... ولهذا تم االتفاق على أن تدخل إيران ضمن 

التحالف الذى تم بين القاعدة وقطر.. وساعدهم 
فــى ذلـــك أنــهــم أحــدثــوا انــصــهــاراً بــيــن جماعة 
اإلخوان وتنظيم القاعدة فى كل الدول المتواجد 
بها تنظيم اإلخـــوان والــتــى يقدر عــددهــا بـــ )٧٧ 
دولة( وساعد على ذلك أن قامت جماعة اإلخوان 

بالمساعدة فى عمليات توريد أى أعضاء جدد 
لتنظيم القاعدة وبذلك سيطر اإلخوان على )قطر 
والــقــاعــدة( والدليل ان )٩( مــن عناصر )خلية 
الــدوحــة( هــذه جـــاءوا إلــى مصر فــى فترة حكم 
محمد مرسى، ومنهم )عبدالوهاب الحميقاتى _ 
عضو تنظيم القاعدة فى اليمن( و)عبدالرحمن 
ــاب فــى قطر  ــ النعيمى _ أكــبــر قـــيـــادات اإلرهـ
والممول الرئيسى لكافة التنظيمات اإلرهابية( 

و)محمد الحسن الددو _ موريتانيا(. 
هذه الخلية لها مجموعة من الطرق لالنتشار 
فقد استخدمت اسم )االتحاد العالمى لمقاومة 
ــدوان والــصــهــيــونــيــة( لــلــتــحــرك والــمــتــاجــرة  ــعـ الـ
ــاء أنهم يحاربون  بالقضية الفلسطينية  واالدعـ
إسرائيل رغــم انــه كــان مكتب التمثيل التجارى 
اإلسرائيلى فى الدوحة يجاورهم ويقع على بُعد 

خطوات من تواجدهم فى الدوحة. 
وهــم اآلن يستخدمون قــنــاة فضائية اسمها 
)قناة الحوار( التى يمتلكها عبدالرحمن النعيمى 
ويديرها عــزام التميمى عضو التنظيم الدولى 
لإلخوان ولديه جنسية بريطانية، وتهاجم هذه 
القناة الــدول األربعة الداعية لمكافحة اإلرهاب 

ليال ونهارا.

أبرزها »حسم« و»لواء الثورة« و»الدولة اإلسالمية«

أعــلــنــت الــجــمــاعــة الــمــصــريــة 
المسلحة »حسم« المتحالفة مع 
»اإلخــوان المسلمين« مسئوليتها 
ــذى اســتــهــدف  ــ عــن الــتــفــجــيــر ال
سفارة ميانمار فى القاهرة فى 

3٠ سبتمبر. 
ــم ُيــَصــْب أحــد  وفـــى حــيــن ل
بــأذى، يشير االعتداء إلى أن 
الجماعات الموالية لحركة 
»اإلخــوان المسلمين« تنفذ 
تهديداتها السابقة بضرب 
المصالح األجنبية وتحّسن 

قدراتها اإلرهابية.
ومنذ اإلطاحة بالرئيس 
ــى  محمد مرسى  اإلخــوان
من الرئاسة فى عام ٢٠١3، 
انــتــشــرت جــمــاعــات مسلحة 
متشددة غير بـــارزة فــى مصر. 
وعلى الرغم من أنــه ال يمكن ربط 
هذه الجماعات بشكل حاسم بسلسلة 
ــادة الــتــى تشتهر بــصــرامــتــهــا فى  ــقــي ال
صفوف جماعة »اإلخوان« والتى قطعتها 
الحكومة خــالل حملة القمع الشديدة 
التى أعقبت اإلطــاحــة بمرسى، إاّل أّنها 
تتبنى أيديولوجية »اإلخــوان المسلمين« 

وروايتهم بشكٍل علنى.
هذه بعض الحقائق التى كشفتها دراسة 
مهمة للغاية أصــدرهــا معهد واشنطن 
بــعــنــوان »تفجير الــقــاهــرة يكشف الميل 
الجهادى لإلخوان المسلمين«  والتى أعدها 

اريك تراجر.

الـــدراســـة كــشــفــت أن الــصــفــحــة اإلعــالمــيــة 
المعروفة باسم »ق-Qaaf« التى تنشر باستمرار 
الهجمات التى تشنها مثل هذه الجماعات، غالباً 

ما تغدق الثناء على الشخصيات التاريخية فى 
»اإلخــوان المسلمين«. وفى تعليق نشرته عبر 
مــواقــع التواصل االجتماعى فــى أغسطس، 
استشهدت بشعار »اإلخوان المسلمين« عندما 
توجهت إلــى الــقــراء فكتبت »هــل نسيتم أن 

الجهاد سبيلنا، والموت فى سبيل الله أسمى 
أمانينا؟«. 

فــضــالً عــن ذلـــك، عندما قــتــلـَـْت قـــوات األمــن 
ــحــزب  ــت »حــســم« وال ــيــو، ادعــ ــول مــســلــحــاً فــى ي
السياسى لجماعة »اإلخــوان المسلمين« أنه من 

أعضائها. 
ــت »حــســم« الــمــرشــد الــعــام الــســابــق  كــمــا رثـ
لجماعة »اإلخوان المسلمين« محمد مهدى عاكف 
كـــ »مــجــاهــد« عندما توفى فــى سبتمبر بعد أن 

أمضى أربع سنوات فى السجن.
ومن جهتها، كانت مختلف شخصيات ووسائل 
إعـــالم »اإلخــــوان المسلمين« تشجع على شّن 
هجمات ضد مدنيين أجانب ومصريين لسنوات، 
وفى يناير ٢٠١5، بثت شبكة تليفزيونية موالية لـ 
»الجماعة« ومقرها اسطنبول بياناً يدعو الرعايا 
األجــانــب والــشــركــات األجنبية والدبلوماسيين 
والسياح إلى مغادرة مصر أو مواجهة »العقاب 

الثوري«. 
وبعد فترة وجيزة، أصدرت الهيئة الشرعية 
ــوان المسلمين« بــيــانــاً بــعــنــوان »فقه  ـــ»اإلخـ لـ
ــد  ــقــالب«، الـــذى أّي ــالن الــمــقــاومــة الشعبية ل
استخدام العنف ضد المسيحيين ومجموعة 

واسعة من »المتعاونين« مع الحكومة.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، ازدادت قــــدرات 
الــجــمــاعــات المسلحة الــمــتــشــددة الــتــابــعــة لـ 

»اإلخوان المسلمين« على مر الزمن. 

ــر الــبــاحــث مختار عــوض فــى تقرير  وكــمــا ذك
»مسح األسلحة الخفيفة« فى يوليو ٢٠١٧، فإن 
ــرزت بعد  الموجة األولـــى مــن المسلحين التى ب
اإلطاحة بمرسى لم تكن مدربة وكانت مسلحة 
بقنابل مولوتوف ومسدسات صغيرة. غير أنه 
فــى منتصف ٢٠١6، أظــهــر صــعــود »حسم« 
و»لــواء الــثــورة« أن هــذه الجماعات أصبحت 
مدربة بشكل جيد وباتت تملك أنظمة فعالة 

للقيادة والتحكم ووسائل اتصال محترفة. 
وفى حين استهدفت عموماً كبار المسئولين 
األمنيين المصريين ومراكز الشرطة، استجابت 
هذه الجماعات أيضاً إلى دعوات متزايدة داخل 
ــوان« الســتــهــداف المدنيين: فقد  جماعة »اإلخــ
حاولت »حسم« اغتيال مفتى الجمهورية السابق 
على جمعة فــى الــعــام الماضي، كما نشر »لــواء 
الثورة« الئحة بالشخصيات المستهدفة شملت 
رجال أعمال بارزين وصحفياً وقاضياً ومحامياً 

قبطياً.
وفــى بيان صــدر بعد االعــتــداء الــذى وقــع يوم 
3٠ سبتمبر، وصفت »حسم« الهجوم بأنه »رسالة 
تحذيرية لسفارة السفاحين قتلة النساء واألطفال 
ــى التطهير العرقى  ــارة إل فــى أراكــــان«، فــى إشـ

لمسلمى الروهينغا فى ميانمار. 
كما نشرت الجماعة صوراً على موقع »تويتر« 
ــطــت منطقة الــســفــارة قبل  أظــهــرت أنــهــا مــَشّ
ــادرة على  التفجير، لتشير إلــى أنــهــا كــانــت قـ
ــاراً بكثير، وفــى السياق  شــّن اعــتــداء أكثر دمـ
نفسه، نشرت خارطة ُتظهر عــدداً كبيراً من 
المرافق الدبلوماسية األخــرى المجاورة فى 
حــى الزمالك الــراقــى فــى الــقــاهــرة، بما فيها 
سفارات الصين والهند واليونان والفاتيكان. 
وبذلك، تكون الجماعة قد أثبتت قدرتها على 
اخــتــراق حــى مــن المفترض أن يــكــون محمياً 
ــارت إلــى أن دبلوماسيى دول  بشكل جيد، وأشـ

أخرى عرضة للخطر تماماً كسفارة ميانمار.
ومما ال يبشر بالخير، تشير القدرات المتنامية 
للجماعات المسلحة المتشددة التابعة لـ»اإلخوان 
المسلمين« ومجموعة األهـــداف الموسعة التى 
وضعتها إلــى أن الفجوة بينها وبين اإلرهابيين 
السلفيين-الجهاديين تتقلص حتماً، فبالفعل، 
يبدو أن تنظيم »الــقــاعــدة« عــازم على استمالة 
هــذه الجماعات المصرية: فقد رّوجـــت وسائل 
اإلعـــالم الموالية للتنظيم بيانات »حــســم« منذ 
أواخر ٢٠١6، وأصدرت المنظمة الدولية مؤخراً 
ــداداً على عــاكــف، فــى محاولة واضحة  بياناً حـ
لجذب المزيد من عناصر »اإلخوان«. وإذا نجحت 
مثل هــذه الــمــبــادرات، قــد تسعى حركة »حسم« 
وجماعات مماثلة إلى االستفادة من خبرة تنظيم 

»القاعدة« وقد تصبح حتى أكثر تهديداً.
وحتى اآلن، تــرّكــزت مــخــاوف واشنطن حيال 
مكافحة اإلرهـــاب فــى مصر على فـــروع تنظيم 
»الــدولــة اإلســالمــيــة«، ال سيما فــى شبه جزيرة 

سيناء. 
ــداء حــركــة »حــســم« على  ــك، فـــإن اعــت ومـــع ذلـ
السفارة أثبت أن الجماعات الموالية لـ »اإلخوان 
المسلمين« أصبحت تشكّل تهديداً أكثر خطورة، 

سواء على صعيد قدراتها أو مخططاتها. 
ــؤدى الخطابات والعمليات التى قامت بها  وت
ــى تفاقم التحديات  هــذه الجماعات مــؤخــراً إل
األمنية التى تواجهها مصر فى وادى النيل، حيث 

يتزايد نشاط فروع تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
 ولــذلــك ينبغى على إدارة تــرامــب الـــرد على 
ذلك من خالل تصنيف جماعتى »حسم« و»لــواء 
الثورة« رسمياً ضمن الئحة »المنظمات اإلرهابية 
األجنبية«، مما يتيح للحكومة األمريكية تخصيص 

المزيد من الموارد االستخبارية الستهدافهما.

مطالبات إلدارة » ترامب « 
بتصنيف جماعتى »حسم« 

و»لواء الثورة« رسميًا 
ضمن الئحة »المنظمات 

اإلرهابية األجنبية

أسرار »خلية الدوحة« التى تسيطر على اإلرهاب الدولى 
تضم متهمين منتمين لتنظيم القاعدة وتأويهم الدوحة

يستخدمون قناة الحوار المملوكة لعبدالرحمن النعيمى

عبدالرحمن 
النعيمى

عبدالوهاب 
احلميقاتى

 عبداهلل 
بن خالد



الشارع
السياسى

أعراض املرض 
تظهر على شريف 
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مصير شريف إسماعيل يتحدد ليلة 10 نوفمبر بعد منتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ

نسرين إمام 

تصعيد 
»شريف« لتولى 
منصب مستشار 
الرئيس للشئون 

االقتصادية على 
طريقة »محلب«

جهات سيادية 
تقترح تولى اللواء 

محمد عرفان 
رئاسة الوزراء

إصرار »الشريف« 
على إقامة أوبرا 
تحت رعايته فى 

كل محافظة تزامنا 
مع عيدها القومى 

يثير استياء 
»النمنم« 

عبد العزيز يفك تشابك االختصاصات بين التنمية المحلية والثقافة.. عن طريق مراكز الشباب

أسرار وكواليس »هدنة« الشريف والنمنم برعاية وزير الرياضة

نجح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب 
والرياضة.. فى تحقيق حالة من الهدنة المؤقتة 
بــيــن الــدكــتــور هــشــام الــشــريــف وزيـــر التنمية 
المحلية.. وحلمى النمنم وزير الثقافة.. بعدما 
ــاردة الــســريــة بين  ــب وصــلــت األزمـــة والــحــرب ال
األخيرين.. إلى ذروتها وكادت تتحول إلى حرب 
علنية.. بسبب اقتحام الشريف الختصاصات 
وزارة الثقافة.. باخضاع قصور ومراكز الثقافة 
فــى الــمــحــافــظــات للتنمية الــمــحــلــيــة.. وجعل 
إشــراف المحافظين عليها بشكل مباشر.. فى 
تصرف ألول مــرة.. بعدما كانت قصور الثقافة 
خاضعة بشكل مباشر للمجلس األعلى للثقافة 
ورئيسه الذى يعينه ويختاره وزير الثقافة.. مما 
أوجــد حالة من الخالف الشديد.. وصلت إلى 

درجة شكوى النمنم لرئيس الوزارة.
ــرح عــبــد الــعــزيــز لــفــض الــتــشــابــك.. أن  ــت واق
يجعل مــن مــراكــز الشباب فــى المحافظات.. 
مسرًحا دائما لـــوزارة التنمية المحلية إلقامة 
ــدوات  ــن الــفــعــالــيــات عــلــيــهــا.. والــمــســابــقــات وال
ــرا عليها فى كل  التثقيفية.. وكذلك إقامة أوب
محافظة.. بــدال مــن قصور الثقافة والمراكز 
التابعة للسلطة المركزية المتمثلة فى وزارة 

الثقافة بالمحافظات. 

ــن فــى شــهــر يوليو  ــان الــشــريــف قــد أعــل ــ وك
الــمــاضــى عــن مـــبـــادرة أطــلــق عليها »التنمية 
المحلية الثقافية« لتنمية ثقافة المواطنين فى 
المحافظات واألقاليم.. وعقد مؤتمرا صحفيا 
كبيرا بحضور كبار الكتاب واألدبــاء والمثقفين 

واإلعالميين لإلعالن عن المبادرة.. من قاعة 
مؤتمرات المجلس األعــلــى للثقافة بالجزيرة 
سيتم خــاللــهــا إنــشــاء مكتبة لــكــل قــريــة بعدد 
1000 مكتبة بهدف عــودة الــريــادة لمصر فى 
قــطــاع الــثــقــافــة.. فــى ظــل تأكيد وزيـــر التنمية 

المحلية.. على أنه ال تنمية دون ثقافة.. كذلك 
إجــراء مسابقة للقراءة والكتابة بكل قرية فى 
إطـــار خطة الــــوزارة للتنمية الثقافية فــى كل 

المحافظات.
وما أثــار األزمــة بين وزيــرى التنمية المحلية 

والثقافة.. إصرار األول على إقامة أوبرا تحت 
رعايته فى كل محافظة تزامنا مع كل عيد قومى 
لكل محافظة.. األمر الذى أثار غضب »النمنم« 
واعتبره تعدًيا على اختصاصات وزارة الثقافة 

وتهميشا لدورها األساسى.
ــه على الــرغــم من  وقــالــت مــصــادر مطلعة إن
الهدنة بين الوزيرين..إال أن الغضب يمأل قلب 
ــن يـــروق لغريمه الــشــريــف.. لعدة  النمنم.. ول
أسباب أولها قيام الشريف بتعيين الدكتور أحمد 
مجاهد رئيس هيئة الكتاب وقــصــور الثقافة 
السابق والمغضوب عليه من النمنم.. مستشارا 
ــه سيقوم  ثقافيا لــوزيــر التنمية المحلية.. وان
بــاإلشــراف على الفعاليات فى المحافظات.. 
مما يعنى أن الشريف تحدى قرار النمنم بإعادة 
مسئول قــام األول بــإقــالــتــه.. والــســبــب اآلخــر 
اقتحام الشريف لملف الثقافة فى المحافظات.. 
ألول مــرة فى تاريخ الــوزارتــيــن.. ومــا يــدل على 
ــة.. انــســحــاب النمنم مــن المؤتمر  ــ ــود أزم وجـ
الصحفى الذى عقد فى المجلس األعلى للثقافة 
ــذى يعتبر بيته.. ولــيــس مــن المنطق تركه  والـ
بالضيوف.. حتى لو كان السبب كما زعم النمنم 
أنه على موعد مع رئيس الـــوزراء.. على الرغم 
ــوزراء فى ذلــك الوقت لم يكن فى  من رئيس الـ
القاهرة.. ولكما أكدت المصادر أن النمنم ذهب 
إلى مكتبه.. بــوزارة الثقافة بشارع شجرة الدر 

بالزمالك.

عبدالعزيزالشريف
النمم

حكومة شريف إسماعيل تستعد للرحيل
شهر عصيب قادم على حكومة المهندس شريف إسماعيل.. 
فقد اقتربت ساعة الحساب.. وحــان الوقت لتقييم شامل لما 

حققته الحكومة وما أخفقت فيه.
»30« يوًما بالتمام والكمال هو العمر المتبقى لحكومة أفسدت 
حياة المصريين وساهمت بنسبة كبيرة فى زيادة األعباء عليهم.. 
وتحميل جميع اإلصالحات االقتصادية على عاتق المواطنين مع 
قيام الحكومة بعدم النظر لحماية الطبقات المتوسطة من غول 

الغالء.
خالل اليوم العاشر من شهر نوفمبر القادم سيكون آخر أيام 
الحكومة الحالية.. فبعد انتهاء »منتدى شباب العالم« والمزمع 
إقامته فى الفترة بين »4« حتى »10« نوفمبر القادم بحضور عدد 
ــراء والملوك وعــدد كبير جــدا من  كبير من رؤســاء الــدول واألمـ
شباب الدول العربية واألجنبية وبطبيعة الحال بحضور الرئيس 
عبدالفتاح السيسى والحكومة بأكملها.. ولن تشفع للحكومة قيام 
عــدد من الـــوزراء بعرض خططهم واستراتيجيتهم فى المنتدى 
الــعــالــمــى.. ولــن تشفع لبعض الــــوزراء ظــهــورهــم فــى المنتدى 
العالمى.. ولن تشفع وجودهم بجوار الرئيس السيسى.. ولن تشفع 

لهم ابتساماتهم أمام الكاميرات والشاشات وسط شباب العالم.
بصراحة التغيير الوزارى المرتقب له أسبابه ودالئله ومبرراته 

ومنها:
- ســوء الحالة الصحية للمهندس شريف إسماعيل رئيس 
ــرت على  الـــوزراء بعد إجــرائــه عــدة عمليات جراحية جــديــدة أث
ــه لعمله بعد أن وصلت العمليات  صحته وأثــرت أيضا على أدائ
الجراحية التى أجراها إلــى 3 عمليات منها عملية البروستاتا 
خالل فترة وجــوده رئيسا لشركة جنوب الــوادى القابضة التابعة 
لــوزارة البترول فى عام 2010.. وأيضا لديه بعض االضطرابات 
فى القلب.. وسافر للعالج إلى ألمانيا وإلجراء بعض الفحوصات 
الطبية هناك.. وهى المرة الثانية التى يذهب فيها إلى ألمانيا 
للعالج.. ويعانى أيًضا من بعض األعــراض بالمعدة التى جعلته 
ــه.. ويظهر عليه عــالمــات التعب  يفقد أكثر مــن 9 كيلو مــن وزنـ

واإلرهاق.
- الظهور الــواضــح للكفاءة العالية للدكتور عمرو الجارحى 
وزير المالية فى إدارة دفة االقتصاد المصرى واألفكار الجديدة 
التى يتمتع بها.. وقدرته على حل كثير من األزمات التى مرت بها 
الموازنة العامة للدولة.. ودوره فى تقليل عجز الموازنة وارتفاع 

معدالت النمو الحالية إلى »4.1«٪.
ــور زادت مــن أســهــم عــمــرو الــجــارحــى لتصعيده  كــل هــذه األمـ
لتولى رئاسة الــوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل فى حالة 
تصعيد شريف إسماعيل ليتولى مستشارا اقتصاديا لرئيس 
الجمهورية بنفس طريقة تصعيد المهندس إبراهيم محلب رئيس 
ــوزراء األسبق الــذى تولى مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون  ال

المشروعات القومية الكبرى.
تولى شريف إسماعيل منصب  مستشارا اقتصاديا للرئيس 
السيسى سيساعد على نيل »إسماعيل« فترة راحــة واسترخاء 

تساهم فى تحسن حالته الصحية بعيدا عن إرهاق العمل.
وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل سينالهم إقصاء 
تام خالل التشكيل الجديد خاصة إذا جاء على رأس الحكومة 
عمرو الجارحى.. ألن الجارحى يعمل وحده فى الوزارة بعيًدا 
عــن تــوازنــات الــدكــتــورة سحر نصر والـــذى يعمل لها شريف 
إسماعيل ليس ألف حساب بل مليون حساب.. أو توازنات مع 

أعضاء مجلس النواب.
مصادر مطلعة أكدت أن الرئيس السيسى عرضت عليه عدة 
تقارير تفيد بعمليات كبرى لتقييم أداء الـــوزراء.. وما حققوه.. 
والترشيحات الــجــديــدة لـــلـــوزراء.. واألســمــاء المرشحة لتولى 
ــة وبــدائــل لهم وتقرير بالذمة المالية لهم..  ــوزاري الحقائب ال

وحالتهم الصحية.. وأعمالهم وبعض من سيرتهم الذاتية.
وعرضت التقارير على الرئيس السيسى ثالثة عروض هم:

األول: تولى عمرو الجارحى رئاسة الوزراء.
الثانى: تولى اللواء محمد عرفان رئاسة الحكومة.
الثالث: تولى اللواء محمد العصار رئاسة الوزراء.

وإلى التفاصيل:
العرض األول: تولى عمرو الجارحى رئاسة الــوزراء الستكمال 
ــمــرار فــى سياسة  ــمــهــارة.. واالســت اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة ب

االقتصاد أوال.. واستكمال الخطط االقتصادية وجعلها من المهام 
األولى له.. لكن هناك تخوفا من محاولة إفشال عمرو الجارحى 
خاصة أن لــه وزراء مخالفون لــه فــى السياسات داخــل الـــوزارة 
وسيأتى بوزراء تكنوقراط من المحسوبين على فئة الموظفين فى 
الدولة.. والذين أثبت بعضهم الفشل الذريع فى أدائهم الوزارى.. 
خاصة أنهم لديهم نفس فكر دوالب الحكومة العقيم وبعيدين كل 

البعد عن سياسات التطوير المؤسسى.
العرض الثانى: تولى اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة 
اإلداريــة مسئولية الــوزارة بأكملها خاصة أننا نخوض فى مرحلة 
تزايدت فيها معدالت الفساد وكثرت فيها الوساطة والمحسوبية 
والـــرشـــاوى داخـــل الــجــهــاز اإلدارى لــلــدولــة.. ويسير السيسى 
باستراتيجية للحكومة هى: حينما تولى المهندس إبراهيم محلب 

رئاسة الــوزراء كان الهدف هو االهتمام 
بالخدمات التى تقدم للمواطنين على 
اعــتــبــار أن الــمــهــنــدس محلب متحرك 
ويذهب بنفسه لمواقع العمل لتفقدها 
على أرض الواقع.. خاصة أن المصريين 
ــوال أكــثــر مــن »5« ســنــوات من  عــانــوا طـ
إهمال فى الخدمات التى تقدم لهم.. ولم 
تقم أى حكومة باالهتمام بالخدمات.. ثم 

يأتى بعد ذلك المرحلة الثانية وهى 
مرحلة حماية الموازنة العامة 

للدولة والنظر باهتمام لحالة 
االقتصاد وعجز الموازنة.. 
ــان الــمــهــنــدس شريف  وكـ

إســمــاعــيــل وزيــــرا 
ــا  ــه ــت ــرول وق ــتـ ــبـ ــلـ لـ

وعرض على الرئيس 
الــســيــســى خــطــة لترشيد 

ــت جـــاهـــزة من  ــان الـــدعـــم ك
األســاس منذ أيــام المهندس 
ــر البترول  ســامــح فهمى وزيـ

قبل أحــداث 25 يناير 2011.. 
وكـــانـــت الــخــطــة قـــد رفــضــهــا 

الــرئــيــس األســبــق حسنى مبارك 
خوفا من الغضب الشعبى.. وكانت 

الــخــطــة لترشيد الــدعــم مــوجــودة فى 
ــفــتــرة.. فــقــد حــاول  ــوال تــلــك ال األدراج طـ

تطبيقها الدكتور حازم الببالوى حينما كان نائبا 
ــوزراء لشئون المجموعة االقتصادية  لرئيس ال
فى فترة الدكتور كمال الجنزورى حينما كان 
رئيسا للوزراء وحاول تطبيقها المهندس أسامة 
كــمــال وزيـــر الــبــتــرول األســبــق والمهندس هانى 
ضاحى حينما كان رئيسا للهيئة العامة للبترول 
طالب بتنفيذها مرارا وتكرارا.. لكن دون مجيب 
حتى ازداد العجز المالى للحكومة من جراء زيادة 
الدعم للمواد البترولية.. ويحنما قدمها شريف 
إسماعيل حينما كان وزيرا للبترول للرئيس السيسى 
أعجب بها السيسى وطالبه بتنفيذها سريعا لذلك 
آتى به لمنصب رئيس الــوزراء.. وستنتهى هذه الفترة 
بعد انتهاء آخر حلقة من حلقات ترشيد الدعم التى 
ــوزارى  تتبعها الحكومة وتــم إقــرارهــا فى برنامجها ال

الذى عرضته على مجلس النواب ولتبدأ مرحلة جديدة 
ــذى توغل فــى كافة أركــان  هدفها »محاربة الفساد« ال

مفاصل الدولة ولذلك فإن اختيار اللواء محمد عرفان 
ــاســة الـــــوزراء أصــبــحــت مطلبا حــيــويــا وجميع  لــتــولــى رئ

المواطنين تنتظر على اعتبار أن اللواء عرفان يطلق عليه 
الــرأى العام بأنه »بعبع المسئولين«.. لكن فى نفس الوقت 

هل يستطيع الرئيس السيسى االستغناء عن اللواء عرفان فى 
الرقابة اإلدارية وتوليه منصب رئيس الوزراء.

المصادر المطلعة أكدت أن اللواء محمد عرفان اقترح تولى 
اللواء عمرو الشبكشى مسئول الرقابة اإلداريــة فى االسكندرية 
تولى رئــاســة الهيئة مــن بعده فــى حالة قبوله منصبه كرئيس 
للوزراء.. على اعتبار أن اللواء عمرو الشبكشى أحد تالميذ اللواء 
عرفان حينما كان عرفان مديرا للرقابة اإلدارية باإلسكندرية من 

قبل.
ترشيح اللواء عرفان لتولى الوزارة سيقلل من ترتيب مصر فى 
ترتيب الدول التى ينتشر بها الفساد.. خاصة أن مصر اآلن تحتل 
المركز الـــ84 عالمًيا.. بعد أن كان ترتيبها فى المركز الـــ132.. 
وهذا سيساعد على تحسين صورة مصر بالخارج وهو ما يعمل 

عليه الرئيس السيسى.
العرض الثالث: تولى اللواء محمد العصار رئاسة الوزراء وهو 
حل توافقى ومطلب لعدد كبير من القوى السياسية على اعتبار أن 
اللواء محمد العصار قادرا على نيل ثقة الكثيرين من السياسيين 
واألحزاب والنواب والرأى العام يتقبله ويعرفه عن ظهر قلب.. لكن 
السيسى فى حالة موافقته على تولى اللواء محمد العصار رئاسة 
الــوزراء ستوصم الــوزارة بأنها تابعة للسيسى واستمرار لسيطرة 
الــلــواءات على أمــور الـــوزارات والهيئات.. وسيصطدم السيسى 

بالسن الذى وصل إليه اللواء العصار حيث إنه وصل لـ»75 عاما«.
»الــوزارة« حلم يسيطر على كثيرين ويسعون إليه ويطمحون 
للحصول على لقب »ســيــادة الــوزيــر«.. ومــن هــؤالء الدكتور 
نيفين جامع مديرة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وهــو جهاز ورث جميع سلطات ومهام الصندوق االجتماعى 
للتنمية.. إضافة إلــى بعض سلطات وزارة الصناعة.. وهى 
مــدعــومــة بــقــوة مــن الــدكــتــور طـــارق قــابــيــل وزيـــر الصناعة 
والتجارة.. واللواء أحمد زغلول نائب وزير الصحة.. المرشح 

لمنصب وزير التنمية المحلية.

بالل الدوى

باقى من الزمن »30 
يوًما« على رحيل شريف 

إسماعيل ووزرائه

»عمرو الجارحى« مرشح لتولى 
رئاسة الوزراء لكن الخوف من 
اختياره وزراء من الموظفين

ترشيح اللواء العصار لتولى 
الوزارة يظهر فى األفق لكن 

كبر سنه يقلل فرصه

 العصار

اجلارحى
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اشتباك 

باألرقام والمواقع: خريطة الماليين المهدرة فى شركة مصر للفنادق

تتعامل إدارة شركة البويات والصناعات 
الــكــيــمــاويــة »بــاكــيــن« مــع تــقــاريــر الجهات 
الــرقــابــيــة عــلــى أســـاس أن تــلــك التقارير 
مجرد »حبر على ورق« كتبت لتبقى حبيسة 
األدراج، ولو كان لدينا برلمان قوى الستطاع 
تحويل هذه التقارير إلى استجوابات نارية، 
يتم من خاللها كشف الفساد والتجاوزات 
ومساءلة مرتكبيها وفضحهم أمــام الــرأى 
الـــعـــام تــمــهــيــداً إلحــالــتــهــم لــلــنــائــب الــعــام 
ومحاكمتهم، ولكن ها هى التقارير تبقى 
فى األدراج وال توجد جهة رقابية فى مصر 
لها سلطة محاسبة الفاسدين والمقصرين 
باستثناء الرقابة اإلداريــة، ومن ثم ال تجد 
تــقــاريــر بــاقــى الــجــهــات متنفس تــصــل من 
خالله إلــى مــن يهمه األمـــر، إال مــن خالل 
النشر والتحليل على صفحات الجرائد 

وشاشات الفضائيات.
وعن شركة »باكين« تحديًدا من الالفت 
للنظر إلى أن مالحظات الجهاز المركزى 
للمحاسبات تتكرر بشأن بعض المخالفات 
التى تقع داخــل الشركة، وتستمر اإلدارة 
فى التمسك بالخطأ واإلصرار على اإلبقاء 
عليه، مهما تكررت وتتالت التقارير الرقابية 

حاملة نفس المالحظات.
ــن هــنــا اســتــهــل الــتــقــريــر مالحظاته  ومـ
بالتعليق على عــدم قــيــام الشركة بــإعــادة 
النظر فى األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة 
غير المهلكة دفترًيا، وفًقا لما يقضى به 
معيار المحاسبة المصرى الخاص باألصول 
الثابتة، وأوضــح التقرير أن تكلفة األصول 
المهلكة دفتريا ومــازالــت تعمل تصل إلى 
13.6 مليون جنيه، وكرر التقرير التوصية 
بأنه يتعين االلتزام بتطبيق ما جاء بالمعيار، 

لما له من أثر على القوائم المالية.
وأشــار التقرير إلى أن األرصــدة المدينة 
للعمالء بلغت نحو 13.47 مليون جنيه، 
ــدة المتوقفة نحو 6.8  حيث بلغت األرصـ
مليون جنيه، كما تبين أن نحو 10.8 مليون 
ــدة العمالء لــم يــحــال منها  جنيه مــن أرصـ
للشئون القانونية ســوى 821 ألــف جنيه 

ــل طــلــعــت حـــرب رائـــد  ــراحـ حــيــنــمــا أســـس الـ
االقتصاد المصرى بنك مصر، أسس معه أيضاً 
العديد مــن الشركات التى كــان منوط بها بناء 
االقتصاد الوطنى وتحقيق االزدهــار واالنتعاش 
للوطن والــمــواطــن، ليس على المستوى المالى 
فقط ولكنه اهتم بالجانب الحضارى والثقافى 
أيضاً لتحقيق التوازن بين التنوير والتنمية، ومن 
ثم أســس شركات السينما والسياحة والفندقة 
والطيران والتأمين، جنباً إلى جنب مع مصانع 
الــغــزل والنسيج والــزيــوت والــبــتــرول وغيرها، 
وما كان الباشا ليعلم أن أحفاده الذين ستسند 
إليهم إدارة تلك الشركات سوف يتركونها لغربان 

الفساد تنعق بين جنباتها.
وحـــول إحـــدى الــشــركــات الــتــى أســســهــا بنك 
مصر لتحمل أغلى اسم فى الوجود، صدر تقرير 
الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخًرا حول أداء 
شركة مصر للفنادق، ليستهل مالحظاته برصد 
عــدم استكمال واستيفاء بيانات سجل األصــول 
الثابتة، الخاصة بفندق النيل ريتزكارلتون، وكذلك 
البيانات التحليلية لفندق دهب سفير، األمر الذى 
تصعب معه إجراء المطابقات الالزمة، علماً بأن 
شركة مصر للفنادق كانت قــد أجــرت مطابقة 
لبعض األصــول أظهرت وجــود عجز، وذلــك دون 

تقييمها بمحضر المطابقة.
وفى السياق ذاته أظهرت محاضر جرد فندق 
دهــب بعض األصــنــاف الهالكة والــتــالــفــة، دون 
موافاة الجهاز بما تم اتخاذه بشأنها، وبشكل عام 
بلغ رصيد األصـــول الثابتة نحو 1409 ماليين 
جنيه، فى حين بلغ مخصص اإلهالك 130 مليون 

فقط.
وأضــــاف تــقــريــر الــمــركــزى للمحاسبات أن 
حــســاب األصـــول الثابتة تضمن بــالــزيــادة نحو 
110 ماليين جنيه، قيمة الفوائد المستحقة عن 
الفترة مــن نوفمبر 2015 حتى أكتوبر 2016، 
وذلك عن القرض الممنوح ألعمال تطوير فندق 
النيل ريتزكارلتون، على الرغم من افتتاح الفندق 
رسمياً بكل أجزائه منذ نوفمبر 2015، بتكلفة 
بلغت نحو 1185 مليون جنيه، فيما عدا كازينو 
الــفــنــدق الـــذى تــم افتتاحه فــى نوفمبر 2016، 
والبالغ تكلفته وقتها 11 مليون جنيه، وقد قامت 
الــشــركــة بــــإدراج ذلـــك ضــمــن حــســاب التكوين 
االســتــثــمــارى، بالمخالفة للمعيار المحاسبى 
المصرى الخاص بتكلفة االقتراض، حيث أوصى 
التقرير بــإجــراء التصويت المحاسبى وتحميل 
القيمة على حساب الخسائر المرحلة وحساب 

المصروفات كل فيما يخصه وفقاً لما تقضى به 
المعايير المحاسبية المصرية.

أمــا عــن حــســاب الــمــشــروعــات تحت التنفيذ 
ــه يبلغ نحو 63.7 مليون  فــجــاء فــى التقرير أن

جنيه، مــازلــت تتضمن نحو 54.2 مليون جنيه 
تمثل قيمة بعض األعمال والتوريدات الخاصة 
بتطوير فندق النيل ريــتــزكــارلــتــون، لــدى شركة 
بــاســكــو للمطابخ والــمــغــاســل، عــلــى الــرغــم من 

افتتاح الفندق، حسبما أشار التقرير الذى وصف 
تصرف إدارة الشركة إلــى أنــه مخالفة صريحة 
لمعيار المحاسبة المصرى الــخــاص باألصول 

الثابتة وإهالكها.

وفــى ملف االستثمارات طويلة األجــل، رصد 
مراقب الحسابات الــذى أعــد التقرير الرقابى 
أن قيمة تلك االستثمارات بلغت 14.3 مليون 
جنيه، تتضمن استثمارات فى أسهم 3 شركات 
أخرى، مازالت تحقق خسائر منذ سنوات، الفتاً 
إلــى ضـــرورة دراســـة جــدوى االســتــمــرار فــى تلك 

االستثمارات.
وعلى جانب آخر ظهر رصيد حساب األصول 
غير الملموسة بنحو 82.7 مليون جنيه، تتمثل 
فى باقى رصيد أجــور بعض العاملين بالشركة 
وبعض المصروفات األخــرى السابق إضافتها 
للحساب، على أن تستهلك خالل 5 سنوات، وذلك 
بناء على قــرار الجمعية العامة للشركة الصادر 
ــراءات  ــأن تلك اإلجــ فــى أكــتــوبــر 2015، علماً ب
تخالف النظام المحاسبى الموحد وتعديالته، 
كما تخالف المعيار المحاسبى المصرى الخاص 

باألصول الغير ملموسة.
وفــيــمــا يتعلق بــتــعــامــالت مــصــر لــلــفــنــادق مع 
الكيانات األخرى، ظهر رصيد الحسابات المدينة 
لــدى المصالح والهيئات بنحو 169.7 مليون 
جنيه، منها 150 مليون قيمة المسدد لــوزارة 
المالية، و14 مليونا مصروفات قضائية تنفيذاً 
لحكم االستئناف الصادر ضد الشركة إللزامها 
ــوزارة المالية،  بــســداد نحو 264 مليون جنيه لـ
قيمة نصف أرباح فندق النيل ريتزكارلتون، علماً 
بأن هذا الحكم تم الطعن عليه بالنقض ومازالت 
الــدعــوى مــتــداولــة أمـــام الــقــضــاء، حيث أوصــى 
التقرير بضرورة متابعة سيرها وموافاة الجهاز 

بما يستجد فى هذا الشأن.
وانتقل التقرير إلى رصيد حساب الحسابات 
ــذى ظهر بنحو 47 مليون  المدينة األخـــرى، وال
ــروق فـــى بعض  ــ ــود ف جــنــيــه تــبــيــن بــشــأنــهــا وجــ
المصروفات بين ما ورد بدفاتر الشركة وما تم 
إثباته بسجالت أحد الفنادق التابعة لها، وشدد 
التقرير على ضرورة إجراء التسويات المحاسبية 

الالزمة.
وبــمــا أن الــشــركــة تــخــوض نــزاعــات مــع بعض 
العمالء المتعاملين معها، فمن األهمية أن يكون 
مخصص الــنــزاعــات متسًقا مــع حجمها، ولكن 
كشف التقرير عن عدم كفاية مخصص القضايا 
المتنازع عليها، بل وعدم تكوين مخصص لمقابلة 

الضرائب المتنازع عليها.
وعلى خلفية تلك الوقائع من المنطقى أن تحقق 
ــرادات المحققة،  مثل هذه الشركة نقص فى اإلي
بلغت قيمته نحو 4.48 مليون جنيه، كما تم 
إضافة فــروق العملة بمبلغ 79.9 مليون جنيه، 
دون مراعاة تأثير ذلك على قائمة الدخل، وأوصى 

التقرير بإجراء التصويب الالزم فى القوائم.

رصيد األصول الثابتة 1409 ماليين جنيه فى مقابل مخصص إهالك يبلغ 130 مليونًا فقط

نقص فى اإليرادات المحققة بنحو 4.48 مليون 
جنيه وإضافة فروق العملة بـ 79.9 مليون جنيه

110 ماليين جنيه 
فوائد القرض 

الممنوح لتطوير 
فندق النيل 

ريتزكارلتون رغم 
افتتاحه رسمًيا منذ 

نوفمبر 2015

 قيمة خسائر العمليات 
غير المستمرة 253 
مليون جنيه وقيمة 
المطالبات الضريبة 

المتعددة 70.5 مليون 
جنيه

إميان بدر

فقط، فى حين بلغ االضمحالل فى رصيد 
العمالء نحو 5.7 مليون جنيه، واألدهى أن 
تقرير الجهاز لفت إلى عدم قيام الشركة 
باتخاذ إجــراءات جادة نحو تحصيل ما لها 
مــن مديونيات متوقفة، بــل وعــدم قيامها 
بــإجــراء أى مــطــابــقــات أو مــصــادقــات مع 
ــادة دراســة  هـــؤالء الــعــمــالء، وكـــذا عــدم إعـ
االضمحالل بالمخالفة للمعيار المحاسبى 
المصرى، وهو ما أوصى التقرير بضرورة 

إنجازه وموافاة الجهة الرقابية بما تسفر 
عنه الدراسات وما تم من إجراءات.

وفــى سياق متصل أشــار التقرير إلــى أن 
أرصــدة الموردين المحليين نحو 11.58، 
منها مبالغ مازالت تحت التسوية لعدم قيام 
الشركة بــإجــراء مطابقات مــع الموردين، 
وشــدد الــمــركــزى للمحاسبات فــى تقريره 
على ضرورة سرعة إقفال حساب الموردين 
تحت التسوية وإجــراء المطابقات للتحقق 

من صحة األرصدة.
ومـــن الــمــديــونــيــات المستحقة للشركة 
إلى المطالبات التى عليها، وفى مقدمتها 
المطالبات الضريبة المتعددة التى بلغت 
نحو 70.5 مليون جنيه، وحـــذر التقرير 
من عــدم كفاية المخصصات التى كونتها 
الــشــركــة، واألدهـــى أن التقرير عــاد وأكــد 
على أنه سبق وتكررت مطالباته فى تقارير 
سابقة بضرورة إعداد دراسة توضح وجهة 

  خفايا عدم قيام الشركة 
باتخاذ إجراءات جادة 
نحو تحصيل ما لها من 

مديونيات متوقفة وعدم 
قيامها بإجراء أى مطابقات

نظر الشركة بشأن المطالبات الضريبية 
المتعددة عــن ضــرائــب الــدخــل والضريبة 
العقارية، باإلضافة إلى وجود مطالبات عن 
ــاح على شركات  فــروق فحص ضريبة األرب
األمــــوال، بعضها يــرجــع إلــى عــام 2006، 
بنحو 22.89 مليون جنيه، ناهيك عن مبلغ 
4 ماليين جنيه أخــرى تطالب به مصلحة 
الضرائب قيمة ضريبة عن وعــاء مستقل 
مقابل شراء عالمة تجارية عام 2006، كما 
تضمنت المطالبات أيضاً 18.79 مليون 
جنيه ضريبة على إيــــرادات استثمارات 
مــن مساهمة فــى شــركــات تابعة عــن وعــاء 
قيمته 93.3 مليون جنيه فى عــام 2009، 
أما ضريبة كسب العمل فقد بلغت قيمتها 
24.3 مليون جنيه عــن الفترة مــن يوليو 
2015 حتى ديسمبر 2010، وفــى المقابل 
بلغ رصــيــد مخصص الــضــرائــب المتنازع 

عليها فقط 1.08 مليون جنيه فقط.
ــا ســبــق فــمــن الطبيعى  وعــلــى خلفية م
أن تحقق الــشــركــة خسائر قابلة للزيادة 
والتضخم، خاصةً إذا استمرت إدارتها فى 
تطبيق سياسة »ودن مــن طين وودن من 
عجين« وواصــلــت إصــرارهــا على تجاهل 
التقارير الرقابية وعــدم أخــذ مالحظاتها 
بعين االعتبار وعــدم العمل على تنفيذ ما 
جــاء بها من توصيات، وعــن الخسائر قال 
مراقب الحسابات الــذى أعــد التقرير أن 
قيمة خسائر العمليات غير المستمرة بلغت 
نحو 253 مليون جنيه، تتمثل فى خسائر 
تــوقــف الــنــشــاط بمصنع مــصــر القديمة 
ــزع ملكيته بعد الــحــصــول على  الـــذى تــم ن
ــة، وكــذلــك خسائر  تعويض مــن قبل الــدول
توقف النشاط بمصنع القبة، حيث لوحظ 
عدم االستغالل الكامل ألرض ومبانى هذا 
المصنع، وأوصى التقرير بالعمل على تقليل 
خسائر العمليات الغير مستمرة من خالل 
استكمال االستفادة االقتصادية من كافة 
ــى ومبانى الشركة وتنفيذ قـــرارات  أراضـ
الجمعية العمومية فى هذا الشأن وبما يعود 

بالنفع على شركة باكين.

 10.8 مليون جنيه من أرصدة العمالء لم يحل منها للشئون القانونية سوى 821 ألف جنيه فقط

بالمستندات.. المال السايب فى شركة 
البويات والصناعات الكيماوية  »باكين«



إلغاء االزدواجية فى 
اإلشراف على أجهزة 

اإلدارة املحلية بني السلطة 
املركزية والقيادات املحلية

العـدد 218

األربعاء  2017/10/11

خاص
جدًا

وأكدت املصادر لـ»صوت املاليني« أن احلكومة 
ممثلة فــى وزارات التنمية املحلية والتخطيط 
والعدل والهيئات واألجهزة املعنية، جادة وعازمة 
بكل قوة، لتطهير اجلهاز اإلدارى للدولة، ملكافحة 
الفساد إلحداث نقلة نوعية بني موظفى احلكومة 
باجلهاز اإلدارى للدولة، ونقلة نوعية فى تقدمي 

اخلدمات للمواطنني.
وأوضــحــت املــصــادر أن خــطــة وزارة التنمية 
املــحــلــيــة املــقــتــرحــة ملــكــافــحــة الــفــســاد وتطبيق 
احلوكمة هــى مــزيــج مــن اخلــطــة االستراتيجية 
الوطنية ملكافحة الــفــســاد، التى نشرها املوقع 
ــة،  ــ اإللــكــتــرونــى الــرســمــى لهيئة الــرقــابــة اإلداري
وبــني خطة التنمية املحلية لتطهير املحليات 
ــل قــواعــد  بــاملــحــافــظــات مــن الــفــســاد وإرســــاء ك

ــة  ــدال ــع ــادئ ال ــ ــب ــ ــة والـــنـــزاهـــة، وم الــشــفــافــي
االجتماعية،

ــني« على  ــ ــالي ــ وحــصــلــت »صـــــوت امل
أهــم بــنــود وقــواعــد خطة مكافحة 

الفساد وتطوير األداء احلكومى، 
ــاء مـــراكـــز  ــشــ ــ وتــتــضــمــن إن

ــاد فــى  ــسـ ــفـ ملــكــافــحــة الـ
املــحــافــظــات، وتفعيل 
ــة  ــزي ــرك ــالم أصـــــول ال

باعتبارها إحدى الوسائل 
ــفــســاد،  ــة ملــكــافــحــة ال ــام ــه ال

ــز عـــلـــى نـــقـــل الــســلــطــة  ــكـ ــرتـ وتـ
ــا من  ــ ــة اإلداريـــــــة رأسـ ــي ــول ــســئ وامل

املستويات العليا األدنــى أو أفقيا إلى 
سلطات أخــرى مساوية، وإيجاد أجهزة أو 

كيانات منفصلة مبوجب القانون عن احلكومة 
املركزية ويكون ملمثليها املحليني املنتخبني سلطة 
رسمية فــى اتــخــاذ الــقــرار فــى عــدد مــن املسائل 
الــعــامــة، وكــذلــك حتقيق الدميقراطية واحلكم 
ــادة فعالية توصيل وأداء اخلدمات  الرشيد، وزي
العامة، والسماح بزيادة املشاركة املجتمعية فى 
الشئون العامة، وزيادة درجة الشفافية واملحاسبة 
للبيروقراطية وللممثلني املنتخبني فى املؤسسات 
السياسية.، وزيـــادة الــعــدالــة فــى تــوزيــع املـــوارد 

وزيداة التنمية املجتمعية.
كما تضمنت اخلطة املتكاملة ملكافحة الفساد، 
ــراءات أهــمــهــا، فيما يتعلق مبكافحة  ــ عـــدة إجـ
الفساد عن طريق تفعيل الالمركزية، واحلوكمة، 
ومنها توفير ادوات قوية ملحاربة الفساد وإيجاد 
املــســاءلــة الــقــانــونــيــة واملــحــاســبــة عــلــى املستوى 
املــحــلــى، وتقليل حــريــة احلــكــومــة املــركــزيــة فى 
ــن حــريــة  ــالل مـ ــ ــ ــار أن اإلق ــب ــاعــت الـــتـــصـــرف، ب
البيروقراطية املركزية والتنفيذية فى التصرف، 
وتقوية احلكومات املحلية من شأنه تقليل الفساد 
خصوًصا إذا ما ارتبط بتوافر شروط ومواصفات 
معينة على املستوى املحلى، وتطبيق الالمركزى 
املالية، بتوسع كبير فى وحــدات اجلهاز اإلدارى 
للدولة، مبعنى أن كل موظف مسئول عن تصرفاته 

املالية، فى كل وحدة باجلهاز اإلدارى للدولة، ما 
يجعل الدافع عنده لتحرى الدقة، وعدم مخالفة 
القانون، أقوى، مما كان عليه الوضع، فى التحكم 

املركزى، فيما يخص الشئون واإلجراءات املالية.
ونصت البنود أيضا على ضرورة وضع نصوص 
تشريعية، بالتنسيق مع مجلس النوب لتحقيق 
العدالة الضريبية واحلد من التهرب اجلمركى، 
وزيادة ميزانية وموارد األجهزة الرقابية، للحد من 
الظواهر السلبية، واملخالفات املالية والقانونية 
مــثــل، غــســيــل األمـــــوال، والـــرشـــاوى بأشكالها 
املتعددة، مع تعزيز دور املواطنني فى املشاركة 
فى اإلبالغ عن مثل هذه املخالفات واجلرائم، مع 
تفيعل دور وأهمية نظام الشباك الواحد، وفصل 
املــوظــف مــقــدم اخلــدمــة عــن املــواطــنــني، بشكل 
مباشر، بتعميم امليكنة فى كل وحدات اجلهاز 

اإلدارى للدولة.
كما نصت بنود اخلطة على تطهير 
ــاجلــهــاز اإلدارى مبا  الـــوحـــدات ب
فيها الــوحــدات املحلية، وتقليل 
ــن طــريــق  ــســب الــفــســاد عـ ن
مواجهة نقص الشفافية، 
واملحاسبة فى النظام 
احلـــكـــومـــى، وإعـــطـــاء 
الـــســـلـــطـــة لــلــمــســئــولــني 
املحليني فى تخصيص املوارد 
املحلية، وما يترتب على ذلك من 
استقاللية مالية للواحدات الصغرى 
بــاجلــهــاز اإلدارى لــلــدولــة، فضال عن 
تشجيع ووضــع برامج للمشاركة الشعبية، 
مما سيكون لها دور كبير فى محاربة الفساد 
وتقليصه، وذلــك عن طريق اإلبــالغ عن حاالت 

الفساد ملوظفى احلكومة املتورطني كلما أمكن.
وأظهرت اخلطة، أن كل التقارير التى أعدتها 
وزارة الــتــنــمــيــة املــحــلــيــة، بالتنسيق مــع جلــان 
الشفافية والــنــزاهــة ومكافحة الــفــســاد، أثبتت 
ــادرات  أن اإلدارات الضعيفة فــى تطبيق مــب
الالمركزية، تساعد دائما فى مضاعفة الفساد، 
فى الوظائف احلكومية، بكل مظاهره، وصــوره 

املتنوعة.
وتضمنت اخلطة ضـــرورة التوسع فــى تطبيق 
قواعد املحاسبة والشفافية، التى يــؤدى نقصها 
ــاءة اســتــخــدام املــــوارد الــعــامــة لــلــدولــة،  إلـــى إســ
مــع االســتــعــانــة فــى بــعــض احلــــاالت بــاألجــهــزة 
املتخصصة فى مكافحة الفساد، وذلك لتشديد 
الــرقــابــة على ســلــوك وأنــشــطــة موظفى احلكم 

املحلى. 
وأوصت اخلطة، بضرورة إلغاء االزدواجية فى 
اإلشراف على أجهزة اإلدارة املحلية بني السلطة 
املركزية والقيادات املحلية، ما ساعد فى العقود 
السابقة على ظهور ثغرات ميكن من أن ينطلق 

منها الفساد. 
وأكــــدت اخلــطــة عــلــى ضــــرورة إعــــادة هيكلة 

الصناديق اخلاصة فى املحافظات، والتى أثبتت 
التقارير أنها متعددة وتدار من خالل الصالحيات 
الكبيرة للمحافظني، وال يتم إدراج حصيلتها 
وميزانيتها فى امليزانية العامة للدولة، وهو ما 
ميثل خطًرا كبيًرا الرتكاب وقائع فساد،، السيما 
أنها ال تخضع للقواعد املحاسبية املتعارف عليها، 
ممــا يتيح مجاال واســعــا الرتــكــاب وقــائــع فساد، 

سواء مقننة أو غير مقننة.
كما أوصــت اخلطة، بضرورة عرض ميزانيات 
وحــصــيــالت الــصــنــاديــق اخلــاصــة عــلــى مجلس 
الــنــواب، على الــرغــم مــن أنــه يتعني خضوعها 
ملــراجــعــة اجلــهــات الــرقــابــيــة مثل هيئة الرقابة 
اإلداريـــة واجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات، خاصة 
أن القوانني التى أنشئت على أساسها الصناديق 

اخلــاصــة، نصت على أال تقتصر الصناديق 
اخلــاصــة، على سلطة رئــيــس اجلمهورية 

فــقــط بـــل متــتــد لــتــشــمــل املــحــافــظــني، 
ــرى،  ــق ــاء املـــدن واملـــراكـــز وال ــ ورؤسـ

وهــو مــا أدى إلــى التوسع بشكل 
كبير فــى إنشائها وصعوبة 

حصرها، وإحكام الرقابة 
ــا جــعــل  ــ ــا، ممـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الــصــنــاديــق اخلــاصــة 

مــجــاال خــصــبــا لــلــفــســاد، 
وارتــكــاب جــرائــم تتعلق بهان 

مع ضــرورة التوسع فى إقــرارات 
الذمة املالية جلميع موظفى اجلهاز 

ــه مــوظــفــو  ــي ــا ف ــلـــدولـــة، مبـ اإلدارى لـ
املــحــلــيــات.، السيما وأن أحـــدث التقارير 

الرقابية والقضايا التى مازالت متداولة فى 
النيابة، إهدار 100 مليار جنيه فى عشر سنوات 
ال تعرف عنهم املوازنة العامة للدولة شيئا، بسبب 
توسع السلطات فى إنشاء الصناديق اخلاصة، 
والثغرات القانونية وعــدم وضــوح قانون صريح 

ألحكام السيطرة على الصناديق وآلية عملها. 
كما تضمنت اخلطة املتكاملة، ضرورة وضع حد 
الستمرار عدم الكفاءة فى التنفيذ نتيجة لتعدد 
مقاولى الباطن فى بعض املشروعات اخلاصة 
ببعض اجلهات احلكومية، مما ميثل إهدارا للمال 
الــعــام، وهــى ظــاهــرة منتشرة فــى أكثر مــن جهة 

باجلهاز اإلدارى للدولة.
كــمــا وضــعــت اخلــطــة بــنــوًدا مــتــعــددة ملواجهة 
الفساد فى املحافظات، ومنها أهم هذه البنود، 
وضع حد أقصى ملدة عمل رؤساء املدن واملراكز، 
فى مناصبهم أيا كانت بحيث ال تزيد على ثالث 
ــوات، وتــدعــيــم سلطة املــجــالــس املحلية فى  ســن
مختلف مستوياتها إزاء األجهزة التنفيذية املوازية 
ــادة قــدراتــهــا على احلــســاب والــرقــابــة  ــ لــهــا، وزي
ــادات التنفيذية التى  ــقــي وســحــب الــثــقــة مــن ال
تهمل فــى أداء مهامها، وزيـــادة دور مؤسسات 
املجتمع املدنى واملنظمات الشعبية فى نشاط 
اإلدارة والتنمية املحلية لالستفادة من أنشطتها 

وجهودها فى مكافحة الفساد، وتشجيع تولى 
موظفى االدارة املحلية والذين يتمتعون بالكفاءة 
واملهارة الالزمة للمواقع القيادية املختلفة على 
املستوى املحلى، حتى ال تكون الغلبة فى تولى 
هذه املناصب ملن هم من خــارج اإلدارة املحلية، 
واستخدام األجهزة الرقابية املسئولة عن مكافحة 
الفساد وزيـــادة تفعيل مشاركة املــواطــنــني على 
املستويات املحلية واستخدام مؤشرات موضوعية 
ميكن االعتماد عليها لقياس بني فترة وأخــرى 

بهدف املراجعة واإلصالح.
كما تضمنت اخلطة املتكاملة التوصية بضرورة 
ضبط عملية االنفاق فى اجلهاز اإلدارى للدولة 
خــاصــة فــيــمــا بتعلق بــاملــشــتــريــات احلــكــومــيــة، 
حيث أكــدت تقارير اجلهات الرقابية على هذه 
القطاعات مبؤسسات اجلهاز اإلدارى للدولة 
أن هناك مبالغة فى االنفاق احلكومى، ما 
يؤدى إلى توجيه مــوارد الدولة توجيها 
خاطئا، ويترتب عليه العديد من 
السلبيات من أهمها، استقطاع 
جزء مهم من مــوارد الدولة، 
ــاه غـــيـــر مــهــم،  ــ ــى اجتــ ــ ف
ــن املــفــتــرض  ــان مـ ــ وكـ
ــه إلـــــى  ــ ــ ــوجـ ــ ــ أن يـ
مــجــاالت إنــفــاق حكومى 
أخــرى على أجــنــدة أولــويــات 
الدولة، واخلطط االستراتيجية 
والتنموية قصيرة األجـــل وطويلة 

األجل.
وكذلك تضمنت اخلطة املتكاملة التوصية 
ــضــرورة االرتـــقـــاء بــــاألداء وتــرســيــخ تطبيق  ب
املــبــادئ واملعايير العاملية فــى مكافحة الفساد 
وحتديد السياسات الواجب اتباعها وتنفيذها 
وفق جدول زمنى وإعادة الهيكلة بواسطة خطط 
ــق مقترحات  محلية بسقف زمــنــى 6 أشــهــر وف
اجلــهــات املحلية املعنية وخــطــط تنفيذية فى 
إطار نظام الالمركزية، وإنشاء إدارات متكاملة 
ملحاربة الفساد بكل محافظة، وتتضمن اخلطة 
أيًضا حتقيق الشفافية فى التعيينات فى اجلهاز 
اإلدارى وحتسني مستوى اخلدمات اجلماهيرية، 
وميكنتها وتعديل التشريعات واللوائح، والتطبيق 
التدريجى لنظام الالمركزية واحلوكمة من خالل 
حتقيق الشفافية ومساءلة اإلدارة مــع خضوع 
اجلميع ملبدأ »سيادة القانون« من أجل القضاء 
على الفساد، وااللتزام باملعايير الدولية للرقابة 
واملحاسبة ومكافحة الفساد وتــدريــب العاملني 
باجلهاز املركزى من أجــل إجنــاز الــدور الرقابى 
ــراع بالتنمية  املــنــوط بهم بكفاءة عالية، واإلســ
وإعداد مخططات لإلسراع بالتنمية على مستوى 
كل محافظة، اإلســراع بتنفيذ عدد من البرامج 
واملــشــروعــات التى تسعى للقضاء على فجوات 
التنمية فــى الــقــرى املــصــريــة واملــنــاطــق األكــثــر 

احتياًجا.

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة 
التنمية املحلية بدأت أولى خطواتها، 

على أرض الواقع بوضع خطة متكاملة 
ملكافحة الفساد وتفعيل نظام الالمركزية 
واحلوكمة، التى أوصى بها مؤمتر مكافحة 

الفساد واحلوكمة الذى عقدته وزارة 
التنمية املحلية فى سبتمبر املاضي، 

وتفعيل توصيات ورش العمل واجللسات 
التى عقدت على هامش املؤمتر بحضور كل 
من وزيرى العدل والتخطيط، ووزير شئون 

مجلس النواب، وممثل عن هيئة الرقابة 
اإلدارية، ورئيس جهاز الكسب غير املشروع، 

ورئيسى جهازى التعبئة العامة واإلحصاء 
والتنظيم واإلدارة، وتطبيق االستراتيجية 

الوطنية ملكافحة الفساد الصادرة عن 
اللجنة الفرعية التنسيقة ملكافحة الفساد 

2014-2018، قبل انتهاء العام املقبل، 
وقبل انتهاء مدتها املحدة لالستراجتية 

الوطنية، وكذلك تنفيذا لتوصيات مجلس 
املحافظني الذى عقد فى األسبوع األخير 

من شهر أغسطس املاضي، خللق جهاز إدارى 
للدولة ومحليات خالية من الفساد، أو على 

األقل تطهيرها، حتى ال يصبح الفساد 
ظاهرة فيها.

أهمها السيارات والتجهيزات واألثاث المكتبى

مسلسل المبالغة فى إنفاق الجهاز اإلدارى.. العرض مستمر
ــان مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء قــــد أطــلــق  ــ ــ ك
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة ملــكــافــحــة 
ــان من  ــتــى كـ الـــفـــســـاد2014 -2018، ال
أهـــم بــنــودهــا، الــعــمــل عــلــى رفـــع مستوى 
الدخول وتقليل نسب تفاوتها بينت موظفى 
احلــكــومــة، حــيــث تشير بــعــض املقاييس 
العاملية املستخدمة لقياس درجــة الفقر، 
والعدالة فى توزيع الدخل إلى انخفاض 
مستوى الــدخــل وقــد أدى غياب العدالة 
االجتماعية والتوزيع غير العادل للدخول 
والــثــروات كجزء من املشهد االقتصادى 
واالجتماعى إلى انخفاض مستوى الدخول 
وتفاوتها وتــركــزت الــثــروة فــى أيــدى فئة 

جتيد أكثر من غيرها استغالل األنشطة 
التى ال تتسم بالشفافية فى مصر وكذا 
إلى عدم قدرة شريحة كبيرة من املواطنني 
على إشباع حاجاتها األساسية من السلع 
واخلدمات. مما أدى إلى جلوء البعض إلى 
إنتاج املمارسات الفاسدة كوسيلة إلشباع 
هذه احلاجات، وهى كأمور جميعها تشجع 
على تفشى الفساد فــى اجلــهــاز اإلدارى 
للدولة، وكذلك التصدى ومواجهة ظاهرة 
ــور فــى قطاعات  ــ تــدنــى املــرتــبــات واألجـ
عديدة فى اجلهاز اإلدارى بالدولة خاصة 
الوحدات املعنية باخلدمات، والتى تقتضى 
طبيعة عمل العاملني بها التعامل مباشرة 

مــع اجلــمــهــور، ومــنــع قــيــام بعض األفـــراد 
والشركات من املمارسات االحتكارية التى 
أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع 

واخلدمات. 
وخاصة السلع االستراتيجية والزيادة 
املطردة فى معدالت التضخم مما تسبب 
فــى ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع واخلــدمــات 
وانخفاض القيمة الشرائية للنقودـ األمر 
الــذى يلتهم أى زيـــادات تتم فى الدخول 
ــر ســلــبــا عــلــى الــقــيــمــة الفعلية  ــؤث ممــا ي
ــهــالك لــدى  ــه، وتــشــجــيــع ثــقــافــة االســت لـ
ــراد. ممــا جعل مــعــدالت االستهالك  األفـ
غير متكافئة مــع الــدخــول وجعلها غير 

كافية إلشباع حاجات األفراد وال يقابلها 
تــوعــيــة مــنــاســبــة، كــذلــك ضــبــط قــواعــد 
إجــراء املشتريات احلكومية باملشتريات 
احلــكــومــيــة. فــمــازال هــنــاك مبالغة فى 
إنفاق اجلهاز اإلدارى مبا يؤدى إلى توجيه 
مـــوارد الــدولــة توجيها خاطئا حيث كان 
يجب أن يوجه إلى مجاالت إنفاق حكومى 
أخرى تعود بالنفع العام على املواطن فى 
مقابل حتقيق مآرب شخصية للمسئولني 

باجلهاز اإلدارى.
 وعلى سبيل املثال اإلنفاق بصورة مبالغ 
فيها على السيارات والتجهيزات واألثاث 

املكتبى.

أعدتها وزارة التنمية المحلية و»استراتيجية مكافحة الفساد«

انفراد.. التفاصيل الكاملة خلطة مكافحة الفساد وتطوير اجلهاز اإلدارى للدولة 

إعادة هيكلة الصناديق اخلاصة وإحكام الرقابة املالية على متحصالتها بعد ثبوت االستيالء على 100 مليار جنيه فى 10 سنوات 
نسرين إمام 

روشتة للقضاء على 
الفساد احلكومى

تـــضـــمـــنـــت اخلــــطــــة عـــدة 
تــوصــيــات، لــكــى تنجح بنود 
مــواجــهــة الــفــســاد احلكومى 
والتصدى له ومنها، محاربة 
ضعف الرقابة الداخلية على 
ــزة احلــكــومــيــة وعـــدم  ــهـ األجـ
تفاعلها وهو يــؤدى إلى زيادة 
الفساد، الذى يتمثل فى عدم 
ــارات تــضــارب  ــب مــراعــاة اعــت
املصالح لــدى املسئول الــذى 
تعرض عليه تقارير الرقابة 
ــدات  ــة بــبــعــض وحــ ــي ــداخــل ال
ــاز اإلدارى، وأيـــًضـــا  ــهـ اجلـ
ــة املــركــزيــة  ــابـ ــرقـ ضــعــف الـ
عــلــى الــــوحــــدات الــفــرعــيــة 
ألجهزة الــدولــة، وعــدم وجود 
آلــيــة دوريـــة فعالة للتحقيق 
من الــتــزام املوظفني بقواعد 
الــســلــوك الــوظــيــفــى، مشيرة 
إلى أن وجود قصور فى نظم 
التعيني والتقييم والترقية فى 
الوظائف العامة الذى يعتمد 
فى كثر من األحيان إلى تعيني 
أبــنــاء العاملني أو استخدام 
أسلوب الوساطة واملحسوبية 
إلى تكدس اجلهات احلكومية 

بعاملني ال توجد فعلية لهم.

إنشاء مراكز 
لمكافحة 

الفساد فى 
المحافظات

نقل السلطة والمسئولية 
اإلدارية رأسا من 

المستويات العليا األدنى 
أو أفقيا إلى سلطات 

أخرى مساوية

توفير أدوات قوية 
لمحاربة الفساد وإيجاد 

المساءلة القانونية 
والمحاسبة على 

المستوى المحلى

التصدى 
لظاهرة إسناد تنفيذ

 املشروعات احلكومية 
للمقاولني من الباطن.. وإحالة 

القيادات املتعاملة معهم 
للنيابة 

إبعاد 
رؤساء املدن

 واملراكز  واألحياء 
عن  مناصبهم بعد 
مرور 3 سنوات  من

 تعيينهم 

خطة إلنهاء الصراعات بين السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية

نصت االستراتيجية على، أهم سبل مكافحة الفساد 
لن تتحقق بدون تفعيل مبدأ سيادة القانون والفصل 
بني سلطات الدولة وااللتزام واإلرادة السياسية وهذا 
يشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
وتــعــمــل مــع بعضها الــبــعــض مــن أجـــل ضــمــان تنفيذ 
االستراتيجية احلالية وااللــتــزام الكامل بالتعاون 
والتنسيق بني كافة األطراف املعنية احلكومة والقطاع 
ــزام مببدأ احلوكمة  ــت اخلــاص واملجتمع املــدنــى واالل
الذى يتعني على احلكومة ان تطبقه فى اتباع مبادئ 
الشفافية والــنــزاهــة والــكــفــاءة والفاعلية واملساءلة 
واملحاسبة ووضــع إجــراءات واضحة وفعالة واحترام 
حقوق اإلنــســان واملــســاواة بني جميع املواطنني أمام 
القانون والتدخل املبكر حلصر فــرص وقــوع الفساد 

والقضاء عليه فى الوقت املناسب.

هالة السعيد 
وزيرة التخطيط

املستشار عادل السعيد رئيس 
جهاز الكسب غير املشروع

هشام الشريف 
وزير التنمية 

املحلية



النسبة وصلت 
إلى 15% من 
إجمالى عدد 

الزيجات 
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ملف 
خاص

 من زيجات الريف تقع
فى سن تقل عن 16 سنة

%36

رصدت ورقة بحثية بعنوان »الزواج املبكر فى 
مصر« أصدرها املركز املصرى حلقوق املرأة أن  
الظاهرة فى مصر بلغت حوالى 153 ألف حالة 
متثل 29% من حاالت الــزواج فى البالد وذلك 

حسب إحصاء مت خالل عام 2006.
وأشـــارت الــدراســة إلــى بحث أجــراه مجلس 
ــه  أن 62% من  الــســكــان الــدولــى مبــصــر وفــي
ــرت عــلــيــهــم الــعــيــنــة ممن  ــيــات الــتــى جــ ــفــت ال
تزوجن فى سن صغيرة، أكــدن أن اآلبــاء كانوا 
ــى واألخـــيـــرة فــى هــذا  ــ أصــحــاب الكلمة األول
الشأن، ويختلف األمر تبعا للحالة االقتصادية 
واالجتماعية، وأوضحت الدراسة أن من ضمن 
املخاطر التى تواجه تلك احلــاالت اإلجهاض 
ووالدة جنني ميت، باإلضافة لتعرض األطفال 
الــرضــع للموت، بجانب اآلثـــار السلبية التى 

تتعرض لها الفتيات فى تلك السن الصغيرة.
وأشارت الباحثة إلى دراسة أعدتها الدكتورة 
إقبال السمالوطى التى أكدت بدورها أن %36 
مــن زيــجــات الــريــف تقع فــى ســن تقل عــن 16 

سنة، مشيرة إلــى أن ما بني 15 إلــى 20% من 
مواليد الوطن العربى، تلدهم أمهامت وهن فى 

سن مراهقة.
وأكــدت الــدراســة إلــى أن الفقر  ميثل أحد 
ــتــشــار تلك  ــبـــاب الــرئــيــســيــة ألســـبـــاب ان األسـ
ــاء من  ــ ــظــاهــرة، بــاإلضــافــة إلـــى خـــوف اآلب ال
أعباء البنات من مفاهيم العذرية والطهارة ما 

يجعلهم يلجأون إلى زواجهن فى سن مبكرة.
وأشـــارت الــدراســات إلــى عــدد من القوانني 
املــصــريــة واملــواثــيــق الــدولــيــة الــتــى جتــرم زوج 
القاصرات مثل نص معاهدة كايدو الذى أكد 
عدم قانونية تلك الزيجات باإلضافة لتجرمي 
امليثاق األفريقى حلقوق ورفاهية الطفل، زواج 
وخطبة األطــفــال، كما ينص القانون املصرى 
رقم 64 لسنة 2010 على اعتبار الزواج املبكر 
حالة من حاالت االجتار بالبشر، وعقوبة املؤبد 
وغرامة 100 ألف جنيه على اجلانى ممن له 

الوالية أو الوصاية أو مسئوال عن تربيتهن.

األزهر الشريف: هذا 
النوع من الزواج يتعارض 

مع الشريعة اإلسالمية
أكــد األزهــر الشريف  أن زواج 
القاصرات، يتعارض مع الشريعة 
اإلســالمــيــة، نــظــًرا ملــا يسببه من 
ضرر باحلالة النفسية واجلسدية 

للفتاة.
ــيــان له  ــى ب ــال األزهــــر – ف ــ وق
ــزوجــون الفتيات  -  إن الــذيــن ي
القاصرات فيسببون لهم أضراًرا 
نفسية أو بــدنــيــة أو مجتمعية، 
ــون  ــان ــق ــل ــفـــون ل ــالـ ــؤالء مـــخـ ــ ــه ــ ف
والـــشـــريـــعـــة، ألن اإلســـــــالم ال 
يرضى بالضرر ألى إنــســان، كما 
ــنــاءه ليكونوا فاعلني  ــه يـُـعــد أب أن
فى مجتمعاتهم، وال يكونوا عالة 

مبشاكلهم.
وتــابــع: »ال متنع الشريعة أبــًدا 
إيقاع عقوبة رادعــة لكل مشارك 
فى زواج القاصرات، حتى ال يأتى 

على هذا املجتمع بضرر كبير«.
وقــال الدكتور  أحمد الطيب، 
شيخ األزهر: »اآلن البنت أو الولد 
حــتــى فــى ســن 15 مــثــاًل ال تــزال 
حتتاج إلــى رعاية كبيرة من أجل 
أن تستوعب ما ذا تعنى األســرة، 
ومــــاذا يــعــنــى انــتــقــالــهــا مــن بيت 
أسرتها إلــى بيت تنفرد بإدارته، 

وكيف تنفرد بشخص جديد«.
واســتــطــرد: »ســن الــــ18 كويس 
ــه يعتبر بــدايــة اإلدارك، لكن  ألن
قبل ذلــك خاصة فى هــذا اجليل 
لو زوج فى هــذا السن فهو خطر 
عليها، وأيًضا الولد لو تــزوج فى 
هــذا السن هو فى هــذه الظروف 
تلعب به العواطف أكثر من القوة 

العقلية«.
وأشــار شيخ األزهــر  إلى وجود 
ــرار صحية ونــفــســيــة لـــزواج  أضــ
القاصرات وال يتوقف على الفتاة 
فقط، بل ميتد إلى أبنائها، ولذلك 
يعد زواج القاصرات أحد العوامل 
التى تساعد على زيادة األمراض 
ــرة واملــجــتــمــع، وهـــو ما  فــى األســ
يستدعى تكاتف املجتمع ككل ضد 

هذه الظاهرة.

ميثل »الزواج املبكر لإلناث« شكاًل من أشكال العنف 
املوجه ضد املرأة، حيث تتحمل الفتاة الصغيرة 

املسئولية عن أنشطة عديدة تترتب على إقامة 
عالقة زوجية لم يكن إلرادتها دخل فى حدوثها، 

وهى غير مؤهلة نفسيًا أو جسديًا لتحمل تبعات هذه 
العالقة، وتعد مشكلة الزواج املبكر من أخطر املشكالت 

االجتماعية السلبية التى تسيء إلى سمعة مصر 
الدولية ومتثل خطرا على املجتمع وعوامل التنمية فى 

مصر،
حيث تعتبر الظاهرة من أهم السمات االجتماعية 
والثقافية املميزة لكثير من املناطق الريفية وغير 

احلضرية أو تلك األقل حتضرا. 
لذلك دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى كلمته 

منذ ايام فى االحتفال بإعالن نتائج التعداد السكانى 
ملصر الذى أعده اجلهاز املركزى للتعبئة العامة 

واإلحصاء لضرورة احلفاظ على البنات القاصرات من 
ظاهرة الزواج املبكر، مبديا تعجبه من عدد املتزوجات 

فى سن الـ12، قائاًل »إحنا قاسيني أوى على أوالدنا 
وبناتنا.

وجاء فى حديث الرئيس خالل كلمته باحتفالية 
التعداد السكانى: »فوجئت بأن عدد املتزوجات فى سن 

12 عاما ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عاما نحملها 

جهاز اإلحصاء: ظاهرة الزواج املبكر بني 
الفتيات يرتبط بحدوث طالق مبكر

مفاجأة: الدستور  لم ينص صراحة على 
حماية املرأة من الزواج املبكر بشكل مباشر

أعــلــن اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة العامة 
واإلحصاء، نتائج تعداد سكان مصر، حيث 
بلغ عدد السكان املصريني فى تعداد 2017: 
94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة، بينما 
تعداد اخلــارج بلغ 9.4 مليون، مبا يعنى أن 
تــعــداد ســكــان مصر فــى الــداخــل واخلـــارج 

104.2 مليون.
وأكـــد اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة العامة 
واإلحــصــاء، أن مصر حتتل املرتبة الثالثة 
ــدول األكــثــر ســكــاًنــا على  عــشــرة مــن بــني الـ
مستوى العالم، وأن مجموع املصريني الذين 
ــعــداد الــســكــانــى 104 ماليني  ــت شملهم ال
شخص داخــل وخــارج اجلمهورية. وكشفت 
نتائج التعداد أن إجمالى نسبة املتزوجني 
فى مصر من جملة سكانها بلغ 68%، بينما 
نسبة املتزوجني الــذكــور بلغت 65.9% من 
إجــمــالــى الــســكــان، مــقــابــل 70.2% إنـــاث، 
مشيرة إلى أن 10.7% من اإلناث فى مصر 
أرامل، مقابل 2.3% للذكور، و 1.7% منهن 
مطلقات، مقابل 0.9% للذكور، الفًتا إلى أن 
نسبة من لم يتزوجوا من إجمالى السكان 
»18 ســنــة فــأكــثــر« بــلــغــت 17% لــإنــاث و 

30.7% للذكور. 
وفى سياق متصل، أعلنت نتائج التعداد، 
أن نسبة السكان املصريني فى سن العمل 
من 15- 64 عاًما سجلت أعلى نسبة من 

إجمالى السكان بـــ61.9%، بينما بلغ نسبة 
السكان املصريني كــبــار الــســن »65 سنة 
فأكثر«، 3.9%، بينما كشف التعداد عن 
وجود نحو 21 مليونا و900 ألف مواطن 
لم يلتحقوا بالتعليم بنسبة 26.8% من 
إجــمــالــى الــســكــان »مــن ســن 4 سنوات 
فأكثر«، فيما يوجد 5 ماليني و986 

ألف مصرى متسرب بنسبة %7.3.
ــارت النتائج إلــى أن  %25.8  وأشـ
نسبة األمية بني السكان املصريني 
»10 سنوات فأكثر«، وترتفع النسبة 
بــني اإلنــــاث، حــيــث بلغت %30.8 
مقارنة بالذكور التى بلغت نسبة 
األمــيــة لهم 21.2% مــن إجمالى 

السكان.
ــون احلــد  ــان ــق ــد ال ــم حتــدي ورغــ
األدنى للزواج فى مصر 18 عاًما، 
تبلغ نسبة زواج القاصرات فى 
مصر 15% من نسبة املتزوجات،  
كما أن ظاهرة الزواج املبكر بني 
الفتيات أقل من 20 سنة يرتبط 
بــحــدوث طــالق مبكر، ولذلك 
ــع سن  يــجــب الــعــمــل عــلــى رفـ
الــزواج من خالل سن قوانني 
جـــديـــدة وتــفــعــيــل الــقــوانــني 

القائمة.

ــم يــنــص الــدســتــور  اإلطــــار الــدســتــورى: ل
صراحة على حماية املرأة من الــزواج املبكر 
بشكل مباشر، ولكن نص الدستور على أن 
الــدولــة تلتزم برعاية األطــفــال وحمايتهم 
ــاءة وسوء  من جميع أشكال العنف واإلسـ
املعاملة واالستغالل اجلنسى والتجارى 
وبالتالى جرم الدستور بشكل غير مباشر 

االستغالل اجلنسى لألطفال.
اإلطار القانونى: على عكس الدستور 
املــصــرى، نص القانون املصرى بشكل 
ــرمي الـــــزواج املبكر  مــبــاشــر عــلــى جتـ
لألطفال، وعــاقــب كــل مــن جلــأ إليه، 
حيث نــص الــقــانــون رقــم 126 لسنة 
2008 على جترمي توثيق عقد الزواج 
ملن لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميالدية 
كــامــلــة، ويــشــتــرط للتوثيق أن يتم 
ــراغــبــني فى  ــل ــطــبــى ل ــفــحــص ال ال
ــزواج للتحقق مــن خلوهما من  ــ ال
األمــراض التى تؤثر على حياة أو 

صحة كل منهما.
كما نص قانون العقوبات على 
معاقبة كل من أدلى أمام السلطة 
املختصة بقصد إثبات بلوغ أحد 
الزوجني السن املحددة قانونا 
لضبط عقد الزواج أقواال يعلم 
أنــهــا غــيــر صحيحة باحلبس 

مــدة ال تزيد على سنتني، أو بغرامة ال تزيد 
على ثالثمائة جنيه، كما يعاقب القانون كل 
شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج 
وهو يعلم أن طرفيه لم يبلغ السن املحددة فى 

القانون، بغرامة ال تزيد على 500 جنيه.
كما نــص قــانــون األحـــوال املدنية رقــم 143 
لسنة 1994، على أنه ال يجوز توثيق عقد زواج 
ملــن لــم يبلغ مــن اجلنسني ثمانى عــشــرة سنة 
ميالدية كاملة، ويعاقب تأديبيا كــل مــن وثق 

زواجا باملخالفة ألحكام هذه املادة.
اإلطــار احلقوقى: تقع على عاتق احلكومة 
املصرية التزامات دولية فيما يتعلق مبكافحة 
الزواج املبكر، حيث تعد مصر طرفا فى اتفاقية 
األمم املــتــحــدة لــلــقــضــاء عــلــى جــمــيــع أشــكــال 
ــرأة، واتفاقية حقوق الطفل،  التمييز ضــد املـ
إضافة إلى اتفاقية األمم املتحدة حلماية حقوق 
ــراد أســرهــم فى  جميع العمال املهاجرين وأفـ
فبراير 1993، كما خضعت مصر لالستعراض 
الـــــدورى الــشــامــل فـــى 2014، وقـــدمـــت إلــى 
احلكومة املصرية توصيات فيما يتعلق مبكافحة 
ــزواج املبكر، حيث طالبت دولــة سيراليون  الـ
احلكومة املصرية بإلغاء الزواج القسرى املبكر 
والـــزواج التجارى املؤقت للفتيات، وقــد قبلت 
احلــكــومــة املــصــريــة هــذه الــتــوصــيــة، وبالتالى 
فــالــدولــة املصرية مطالبة بالعمل على إلغاء 

الزواج املبكر وفًقا اللتزاماتها الدولية.

مصر واليمن تتصّدران الترتيب  بسبب الفقر 
والبطالة  

واجلهل 
مما ال شك فيه أّن زواج القاصرات ظاهرة 
اجتماعية مُيكن وصفها بالكارثة ملــا لها من 
نتائج سلبّية على الفتيات، وغالبًا ما ينتهى 
هــذا الـــزواج بالفشل مــع وجـــود طفل أو أكثر 
مع فتاة ال تعرف كيفّية تربيتهم، وينتشر هذا 
الــزواج فى املناطق الريفّية بشكل خاّص ولكن 
نسبة هذا الــزواج تتفاوت من دولــة إلى أخرى 
فمصر والــيــمــن تــتــصــّدران أعــلــى املــراتــب فى 
زواج القاصرات بسبب الفقر والبطالة اللذين 
يدفعان األهالى إلى تزويج بناتهم مبقابل مادّي 
سخّي وقد يكون تفّشى اجلهل من أهّم أسباب 
موافقة األهل على هذا الزواج على اعتبار أّنه 

ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.

»الــقــاصــرة »  هــى كــل فتاة لــم تبلغ الثمانية 
عشر عامًا حسب القانون الدولى، وهى تعتبر 
كذلك فى معظم الــدول مثل الواليات املتحدة 
األمريكية وبريطانيا، وال يحّق لها الــزواج قبل 
هذا السّن ولكن لألسف هناك أساليب تُتخذ 
ــزواج  لتزوير األوراق الرسمّية وإمتـــام هــذا ال
الـــذى لــه الــعــديــد مــن السلبّيات على األســرة 
واملجتمع أيــضــًا، وقــد اعتبرت األمم املّتحدة 
ــزواج هو اعتداء على حقوق الطفل  أّن هــذا ال
الذى من حّقه التعليم وممارسة حياته املناسبة 
لعمره، أّما القاصر فى الشرع هى من لم تبلغ 
ــزواج  ســّن احلــيــض، وتتلّخص سلبيات هــذا ال

فيما يلى:

تكون أعضاء الفتاة التناسلية فى هذه الفترة 
غير ُمكتملة مئة باملئة لتحّمل مشاق احلمل، 
مّمــا يُعرضها إلــى الكثير مــن املخاطر خالل 
الزواج وخالل احلمل كاضطرابات احلمل مثل 

السكرى والضغط.
وهناك الكثير من األسباب التى تساهم فى 
زيادة نسب الزواج املبكر فى املجتمع، وبخاصة 
فى املناطق الريفية، ومن أهم تلك األسباب ما 

يلى: 
األسباب االقتصادية: ال يزال الفقر يعد من 
أحد أهم العوامل التى تقف خلف الزواج املبكر، 
حيث يحصل الــوالــدان على املــال أو املمتلكات 
العينية كمقابل أو ثمن للعروسة فهناك بعض 

األسر التى تزوج فتياتها الصغيرات الالتى لم 
يبلغن السن القانونية من أزواج أثرياء مصريني 
أو عرب لديهم القدرة على تلبية الشروط التى 

تضعها أسرة الفتاة على الزوج. 
كما يوجد بعض اآلبــاء الذين يعتبرون الفتاة 
عبئا على األســـرة ويجب التخلص مــن الفتاة 

وأعبائها فى أقرب فرصة ممكنة.
األســبــاب الــديــنــيــة: تــعــد الــعــوامــل الدينية 
من أهــم العوامل فى شيوع الـــزواج املبكر فى 
املجتمعات اإلسالمية نتيجة انتشار مفاهيم 
املجتمع القبلى اخلاطئة حــول الـــزواج املبكر، 
واالعتقاد بتنفيذ التعاليم الدينية فيما يتعلق 

باإلسراع فى الزواج واحلث عليه.

ــعــديــد من  ــوجــد ال األعـــــراف والــتــقــالــيــد: ت
األعــراف والتقاليد اخلاطئة والتى تساهم فى 
ــادة مــعــدالت الـــزواج املبكر، ومــن أهــم تلك  زيـ
الــعــادات مثال: اخلــوف على الشرف والعرض 
حيث أصبح الزواج املبكر شائعا ألنه ميثل بعض 
املفاهيم مثل العذرية والطهارة والسيطرة على 

غريزة اجلنس داخل املرأة.
ومــن ثم فــإن مبدأ الـــزواج املبكر هو أفضل 
طريقة ملنع حـــدوث أيــة فضائح قبل الـــزواج 
واحلفاظ على العذرية التى تكتسب مكانة شبه 
مقدسة فــى العقل اجلمعى املــصــري، كما أن 
هناك بعض العادات والتقاليد حول أن الزواج 

املبكر يدعم الروابط األسرية.

حكايات من دفتر 
أحوال  زواج 

القاصرات فى مصر
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مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا ألوالدكم وبناتكم ألن 
ذلك يؤملنى ويؤلم أى إنسان عنده ضمير حقيقى 

واهتمام بأبنائه وبناته«.
وتأتى قضية الزوج املبكر ضمن أخطر القضايا التى 

تواجه املجتمع املصرى، من حيث زيادة العدد السكانى 
وعدم تسجيل العديد من احلاالت فى سجالت املواليد 

املصرية، ما يساهم فى زيادة أعباء الدولة املصرية.
ولذلك فقد رأينا أن نعد هذا امللف عن تلك الظاهرة 

اخلطيرة ملا لها من تداعيات ونتائج كارثية على كافة 
املستويات االقتصادية  والصحية واالجتماعية 

واألمنية.. الخ .

 وسوف نعرض للعديد من الدراسات التى تناولت 
هذه الظاهرة ومنها الدراسة التى أعدها د. عادل 

عامر رئيس مركز املصريني للدراسات السياسية 
واالقتصادية بعنوان »ظاهرة زواج القاصرات فى مصر 

»، وكذلك الدراسة التى أعدتها نهاد أبوالقمصان رئيس 
املركز املصرى حلقوق املرأة بعنوان »الزواج املبكر فى 
مصر » وغيرها من الدراسات التى تكشف الكثير من 

احلقائق واألسرار حول هذه الظاهرة اخلطيرة.

خالد عبدالرحمن

وزارة الصحة: برامج توعية للفتيات إليجاد الفرص 
البديلة وتهيئتهن للتعامل مع الضغوط األسرية

ــة بحثية أعــداتــهــا وزارة  بحسب دراســ
الصحة والسكان مبصر، أكدت أن احلاالت 
التعليمية بنسبة للرجال احلاصلني على 
ــوى تــبــلــغ 3.5% مـــن نسب  ــان ــث الــتــعــلــيــم ال
الــزيــجــات املــبــكــرة، وتــصــل إلـــى 63 % من 
حــاالت احلاصلني على التعليم االبتدائى 
فأقل، موضحة أن نسبة فــرق السن الذى 
يزيد على 10 سنوات بني الرجال والنساء 
تزداد فى الزواج املبكر لتصل إلى ما يقرب 

37% من نسب الزواج املبكر.
وعــددت الدراسة التحديات التى تواجه 
الدولة للحد من تلك الظاهرة ومنها وجود 
عوامل ثقافية وممارسات اجتماعية ممثلة 
فى ضغوط اقتصادية بسبب الفقر، وعدم 
ــــالزم لالستثمار فى  تــوجــيــه االهــتــمــام ال
ــثــروة البشرية مــن الفتيان والفتيات،  ال

بــاإلضــافــة إلـــى انــخــفــاض نــســب التعليم 
خاصة لــدى الفتيات بسبب االعتقادات 
الراسخة خاصة فى الريف أن دور الفتيات 
يقتصر على األعمال املنزلية، باإلضافة 
إلــى مفاهيم دينية مغلوطة مثل التفرقة 
بني الذكر واألنثى فى احلقوق التى كفلها 

الدين.
وعـــددت أيــًضــا مــحــاور العمل لتحديد 
األولــويــات ومواجهة تلك الظاهرة ومنها 
ــام بــالــبــرامــج املــجــتــمــعــيــة لتغيير  ــم االهــت
االجتاهات واملعايير اخلاصة بالزاوج املبكر 
مــن خــالل املؤسسات الدينية والصحية، 
وتغيير سلوكيات العمل مع اجلهات املعنية 
ــة الـــعـــادات الــســلــبــيــة وعــالجــهــا،  ــواجــه مل
باإلضافة إلى عمل برامج توعية للفتيات 
إليجاد الفرص البديلة وتهيئتهن للتعامل مع 
الضغوط األسرية، باإلضافة إلى استكمال 
وحتديث التشريعات والقوانني لتتناسب مع 

الدستور وقوانني حماية الطفل.

يؤدى إلى الكثير من املشكالت النفسية لدى 
الفتاة نتيجة حتملها مسئوليات كبيرة

تشديد العقوبات فى القوانني املختلفة ملنع وجترمي الزواج املبكر

اإلصابة بالعديد من األمراض اجلسدية نتيجة 
عدم الفهم الكامل ملفهوم العالقات الزوجية

كارثة:  آباء  يلجأون إلى 
تزويج بناتهن األقل من 
18 سنة بطريقة عرفية

ــات الــرســمــيــة   ــي كــشــفــت اإلحــصــائ
أن أعلى نسبة للمتزوجات أقــل من 
20 سنة مبحافظة الــقــاهــرة)%9.1( 
وفــى اجليزة )8.1%( وفــى الشرقية 
ــل  ــت أقـ ــ ــان ــ )7.7%( فــــى حــــني ك
املحافظات احلضرية هى محافظات 
السويس وبورسعيد بنسبة %0.7، 
ويــرتــفــع متوسط عــدد األطــفــال فى 
حالة الــزواج قبل 18 سنة إلى حوالى 
3.7 طفل، بينما يكون املتوسط 2.79 
ــزواج بعد عــمــر22 سنة  ــ فــى حــالــة ال
مما يشير إلى ضرورة االهتمام بهذه 
الظاهرة للحد مــن النمو السكانى، 
مــضــيــًفــا أن نــتــائــج املــســح الصحى 
ــت أن نــســبــة اإلنــــاث  ــت ــب ــر أث ــيـ األخـ
املتزوجات فى الفئة العمرية من 15-
19 إلى 14.4% وتزداد أعدادهن فى 
املناطق الريفية، وهــن من بني ذوات 

املستوى التعليمى املنخفض.
وبلغت نسب زواج القاصرات فى 
املــحــافــظــات الــقــاهــرة 9.10%، بنى 
ــزة %8.10،  ســويــف 3.80%، اجلــي
الفيوم 3.60%، الشرقية %7.70، 
ــيــا %6.90،  أســـــوان 1.60%، املــن
اإلســمــاعــيــلــيــة 1.40%، الــبــحــيــرة 
6.70%، دمــيــاط 1.30%، الدقهلية 
6.40%، السويس 0.70%، أسيوط 
5.90%، بورسعيد 0.70%، القليوبية 
5.80%، األقــصــر 0.50%، الغربية 
5.00%، مــرســى مــطــروح %0.40، 
اإلسكندرية 5.00% البحر األحمر 
ــوادى  ــ 0.30%، ســوهــاج 5.00% ال
اجلــديــد 0.30% املنوفية %4.80، 
شــمــال سيناء 0.30%، قنا %4.30 
جــنــوب سيناء 0.10%، كفر الشيخ 

.%4.00
ــد اخلــبــراء أنـــه ال يــوجــد رقــم  وأكـ
دقيق أو إحصائية دقيقة عــن نسب 
ــزواج املبكر املنتشرة فــى املجتمع  الـ
املـــصـــري، غــيــر أن هــنــاك تــأكــيــدات 
على انتشار الظاهرة بشكل كبير فى 
املجتمع وبخاصة فى القرى والريف 
وفــى صعيد مصر، وبنسب متفاوتة 

تختلف من منطقة ألخرى.
 وما يجب أن نلفت النظر إليه هنا، 
ــود ظــاهــرة انــتــشــرت مــؤخــرا  هــو وجـ
عقب إقـــرار تعديالت قــانــون الطفل 
ورفــع سن الــزواج إلى 18 سنة، حيث 
ــاء إلــى تزويج بناتهن األقل  يلجأ اآلب
من 18 سنة بطريقة عرفية، أو كما 
ــزواج على السنة«،  يطلقون عليها »ال
وهــو زواج بــدون أوراق رسمية ولكن 
يتوافر فيه شروط العالنية واإلشهار، 
ــزواج وكــتــابــة العقد  ــ ثــم يتم توثيق ال
عــنــدمــا تــتــم الطفلة عــامــهــا الثامن 

عشر.

هنادى عاصم

كوارث على كل شكل ولون !!!

ال شــك أن الـــزواج املبكر يتسبب فــى العديد من 
املشكالت واألضرار الكبيرة داخل املجتمع، ومن أهم 
تلك األضــرار التى تنتج عن مشكلة الــزواج املبكر ما 

يلى:
املــشــكــالت الــقــانــونــيــة: تنتج تــلــك املــشــكــالت من 
ــزواج لدى  ــزواج وتوثيق عقد ال خالل عدم تسجيل ال
اجلهات املختصة، وذلــك بسبب عدم سماح القانون 
للفتاة بالزواج فى عمر صغير، وبالتالى تلجأ األسر 
إلى الزواج العرفى مما يؤدى إلى إهدار حقوق الفتاة 

وحقوق أبنائها مستقبال.
املشكالت النفسية: يتسبب الــزواج املبكر فى كثير 
من املشكالت النفسية لــدى الفتاة، نتيجة حرمانها 
من أن تعيش املراحل الطبيعية فى حياتها وحتملها 
مسئوليات كــبــيــرة، قــد ال يــكــون لديها الــقــدرة على 
حتملها فى هــذا السن املبكر، وبالتالى تفقد الفتاة 
أجمل سنوات حياتها، مبا قد يتسبب لها فى معاناتها 

من الكثير من األمراض النفسية مثل االكتئاب.

املشكالت الصحية: يتسبب الــزواج املبكر فى كثير 
مــن األمـــراض اجلسدية نتيجة عــدم الفهم الكامل 
ملفهوم العالقات الزوجية، مبا قد يتسبب فى الكثير 
من األمراض الناجمة عن العالقات الزوجية اخلاطئة 
أو احلمل واإلجنــاب املبكر، مما ينتج عنه مشكالت 

جسمانية كبيرة أهمها اإلجهاض.
ــزواج املبكر فى   املشكالت االجتماعية: يتسبب ال
كثير من املشكالت االجتماعية نتيجة عدم خبرة الفتاة 
الصغيرة فى تربية وتنشئة األطــفــال، مما ينتج عنه 

الكثير من اخللل املجتمعى.
ــود ظــاهــرة أطفال  ــر وجـ  كما ينتج عــن هــذا األمـ
الــشــوارع واألطــفــال بال مــأوى نتيجة عــدم قــدرة األم 

على تربية أطفالها.
التأثير السلبى على الظاهرة السكانية: يتسبب 
ــادة معدالت اإلجنـــاب، وبالتالى  الـــزواج املبكر فى زي
زيادة معدالت منو السكان بصورة ال تتناسب مع موارد 

الدولة وإمكانياتها.

أفكار واقتراحات  للتصدى لظاهرة الزواج املبكر
ــزواج املبكر  ــ إن التعامل مــع مشكلة ال
من أصعب األمـــور، ويقتضى التعامل مع 
املشكلة الــلــجــوء حلــلــول متكاملة، نظرا 
خلطورة وحساسية املشكلة لــدى الكثير 
مــن فــئــات املجتمع، وخــاصــة فــى الريف 
وفــى الصعيد، وميكن التعامل مع األزمــة 
مــن خــالل بعض األدوات، ومــن أهــم تلك 

األدوات ما يلي: أوال:
 اإلصالحات التشريعية:

يجب تشديد الــعــقــوبــات فــى القوانني 
املختلفة ملنع وجترمي الــزواج املبكر، نظرا 
خلطورة الظاهرة على املجتمع املصرى، 

ومن تلك القوانني ما يلى:
ــادة 227 مـــن قــانــون  ــ يــجــب تــعــديــل املـ
ــع ســقــف عــقــوبــة اإلدالء  ــ الــعــقــوبــات ورف
بــأقــوال غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ 
أحد الزوجني السن املحددة قانونا لضبط 

عقد الزواج.
ــواد فـــى قـــانـــون الطفل  ــ اســتــحــداث م
وقــانــون العقوبات جتــرم تــزويــج الفتيات 
الصغيرات )أقـــل مــن 18 ســنــة( بطريقة 

عرفية.
تعديل قانون األحـــوال املدنية رقــم 14 
لسنة 1994، حيث نص على أنه ال يجوز 
توثيق عقد زواج ملن لم يبلغ من اجلنسني 
ثمانى عشرة سنة ميالدية كاملة، ويعاقب 
تأديبيا كل من وثق زواجا باملخالفة ألحكام 
هــذه املـــادة. نــظــرا ألن العقاب التأديبى 
غير كــاف للتصدى للظاهرة، استحداث 
عقوبات قانونية تطال األب فى حال قيامه 

بتزويج ابنته فى سن أقل من 18 سنة.
التوعية

ــقــدمي بــرامــج  يــجــب عــلــى احلــكــومــة ت

ــالم  ــل اإلعــ ــائـ ــة فـــى مــخــتــلــف وسـ ــوعــي ت
ــظــور الــثــقــافــى  ــن لــلــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر امل
ــاء داخــــل املجتمع  ــ ــن ــ ــدى اآلبـــــاء واألب ــ ل
ــزواج املبكر إلــى جانب  ــ نحو ظــاهــرة ال
الــتــوعــيــة بــخــطــورة تــلــك الــظــاهــرة على 
املجتمع. يجب على املؤسسات الدينية 
العمل على مناهضة الــزواج املبكر، من 
خــالل التوعية والتثقيف فــى اخلطب 
واملــحــاضــرات الدينية بــأضــرار الـــزواج 
املبكر، وخطورته على املجتمع، وتفنيد 
األبــاطــيــل الفقهية املتعلقة بالظاهرة 
يجب أن تقوم احلكومة بتنظيم الندوات 
ــورش التدريبية للتأكيد على ضرورة  وال
االهتمام بتعليم الفتيات بكافة مراحله 
واحلد من التسرب من املدارس ومعاجلة 
أسبابه، نظرا ألن التعليم سبب رئيسى 

فى القضاء على الظاهرة.
يجب على الدولة وضع برامج داعمة 
للفتيات ضمن خطة اقتصادية من خالل 
تخصيص صندوق نقدى لدعم الفتيات 
اللواتى ينتمني ألسر فقيرة، ألن الفقر من 

األسباب الرئيسية فى انتشار الظاهرة.
منظمات املجتمع املدنى مطالبة بتركيز 
جهودها فى املناطق واملجتمعات املحلية 

التى تشهد تناميا لظاهرة الزواج املبكر.
التدعيم

يجب على احلكومة ومنظمات املجتمع 
املنى العمل سويا، لتقدمي الدعم املادى 
واملعنوى للفتيات الالتى عانني من أضرار 
ــك مــن خـــالل رصــد  الــــزواج املــبــكــر، وذلـ
احلــاالت، والعمل على تقدمي كل الدعم 
لهم إلعادة تأهيلهن ودمجهن مرة أخرى 

فى املجتمع.
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نسبة المرأة المعيلة بالنسبة لعدد السكان تصل إلى %34 
المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية:

كشفت دراســـة أعدتها الباحثة أمنية 
الجميل بــعــنــوان  »الـــمـــرأة المعيلة فى 
مــصــر: كتلة بشرية غير مــحــددة »، أن 
الــمــرأة فى مصر تعانى  بشكل عــام من 
صعوبة الحصول على فــرص المشاركة 

االقتصادية مقارنة بالرجل. 
فــقــد احــتــلــت مــصــر الــمــركــز 132 من 
بين 144 دولــة على مستوى العالم فى 
المشاركة االقتصادية وإتــاحــة الفرص 

وفـــق تــقــريــر الــفــجــوة بــيــن الجنسين 
الصادر عن المنتدى االقتصادى 

العالمى لعام 2016. ومن حيث 
مشاركة النساء فى القوى 

ــقــد احــتــلــت  ــة ف ــل ــام ــع ال
مــصــر الــمــركــز 138 

من 144 دولة وفق 
نفس التقرير. 

أمـــــــــا بـــخـــصـــوص 
ــفــجــوة بــيــن الجنسين  ال

فيما يتعلق بممارسة الوظيفة 
ذاتــهــا فتتقاضى النساء سبعة 

وستين بالمائة من راتب الرجال فى 
مصر.

وتعد مشكلة المرأة المعيلة فى مصر 
أكــثــر تعقيًدا مــن سابقتها عــن أوضــاع 

األفراد ذوى اإلعاقة. 
ــم تشابه كليهما فــى عــدم وجــود  ورغـ
إحــــصــــاءات دقــيــقــة تـــوضـــح األعـــــداد 
ــة الــمــرأة  ــهــؤالء، إال أن أزمـ الحقيقية ل
المعيلة تتمثل فــى أن قــطــاًعــا كــبــيــًرا 
ــوفــرن  ــى أســـرهـــن ي مـــن الــمــنــفــقــات عــل
احتياجاتهن المادية مــن خــال أنشطة 

االقتصاد غير الرسمي. 
وبالتالى فــإن جميع المعامات التى 
يقمن بها ال تسجل رسمًيا لدى الجهات 
الحكومية، وهــو األمـــر الـــذى مــن شأنه 

عرقلة وإبــطــاء كــل مــجــهــودات التمكين 
االقتصادى والدعم االجتماعى.

ــام الــصــادرة عن  ــ وبــقــراءة بعض األرق
حجم النساء المعيات فــى مصر نجد 
أن المركز القومى للبحوث االجتماعية 
والجنائية قد أكــد على أن نسبة المرأة 
المعيلة بالنسبة لعدد السكان تصل إلى 

أربعة وثاثين فى المائة. 
بــيــنــمــا رصـــــدت بــعــض الــمــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة أن الــنــســبــة تــصــل إلــى 
ثمانية وثاثين فــى الــمــائــة، وإن 
أعــلــى نسبة هــى فــى األرامـــل 
والمطلقات وأن أعلى نسبة 
ــة لــلــمــعــيــات  ــســب ــن ــال ب
توجد فى محافظة 
ــاج حــيــث  ــ ــوهـ ــ سـ
ــت  3.22  ــغــ ــ ــل ــ ب
ــعــداد  ــمــائــة مـــن ت ــال ب
ــر  ــافـــظـــة، وتــشــي الـــمـــحـ
اإلحصائيات إلى أن األعداد 
تتزايد باستمرار فى القاهرة 
والمحافظات وفــى العشوائيات 
خاصة، كما أنه وفًقا إلستراتيجية 
المجلس القومى للمرأة 2030، فإن 
نسبة الــمــرأة المعيلة تــحــت خط 
الفقر تمثل أكثر من ستة وعشرين 
بالمائة مــن القيمة الــمــرصــودة، 
ويستهدف المجلس مــن خال 
ــقــل هــذه  إســتــراتــيــجــيــتــه أن ت

ــى تــســعــة بالمائة  الــنــســبــة إلـ
بحلول 2030.

وتــحــت عــنــوان »التوعية 
بـــالـــحـــقـــوق الــقــانــونــيــة« 
كشفت الدراسة  أن المادة 
الحادية عشرة من دستور 
2014 تكفل  التزام الدولة 

بحماية الــمــرأة ضــد كــل أشــكــال العنف، 
وتكفل تمكين الــمــرأة مــن التوفيق بين 
واجــبــات األســرة ومتطلبات العمل. كما 
تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة 
والــطــفــولــة والـــمـــرأة المعيلة والمسنة 
والنساء األشــد احتياًجا. كما أن قانون 
رقـــم 23 لسنة 2012 قــد كــفــل للمرأة 
المعيلة الرعاية الصحية، وتم استحداث 
المادة 9 التى تنص على أن تتكفل الدولة 

بفارق التكلفة التى ال يعطيها التأمين 
الصحى للمرأة المعيلة مثل زرع 

الكبد واألمــراض المزمنة، إال 
أن انــتــمــاء قــطــاع كبير من 

الـــســـيـــدات الــمــعــيــات 
للطبقة الفقيرة غير 

الــمــتــعــلــمــة يــحــول 
ــم  ــ ــه ــ ــت ــ دون دراي

بحقوقهم القانونية، 
كــمــا أن بــعــض الــبــيــانــات 

ــدًدا كبيًرا  تشير إلـــى أن عــ
منهن لم يصدرن بطاقات إثبات 

شــخــصــيــة. وبــالــتــالــى يستحيل 
عليهن استخراج بطاقات التأمين 

الصحى.
ــت الــــدراســــة أن كل  ــ ــاف وأضــ
الجهود المبذولة لحل مشكلة 
ــواء من  ــ الـــمـــرأة الــمــعــيــلــة سـ
وزارة التضامن االجتماعى 
ــلـــس الـــقـــومـــى  ــجـ ــمـ أو الـ
لـــــلـــــمـــــرأة  تـــــــــدور فــى 
ــار تــمــكــيــن الــنــســاء  ــ إطـ
الــمــعــيــات اقــتــصــادًيــا 
ــقــروض  ــق ال عـــن طــري
والمشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر. 
ــتــى يــؤكــد المسئولون  وال

دوًمــا على حرصهم أن تصل إلى النساء 
األكثر احتياًجا، إال أن هذه المجهودات 
ال تــأخــذ بــعــيــن االعـــتـــبـــار الــمــشــكــات 
االجتماعية ســـواء كــانــت أســريــة أو فى 
البيئة المحيطة الــتــى تقلل مــن كفاءة 
الــمــرأة المعيلة على التنافس فــى سوق 
ــات أن النساء  ــدراسـ الــعــمــل. وتــشــيــر الـ
المعيات ســواء فــى الــريــف أو الحضر 
ــم الــمــشــكــات  ــجـ ــاوون فــــى حـ ــســ ــ ــت ــ ي
االجتماعية التى يواجهونها؛ كنتيجة 
ــظــرة  ــقــافــيــة ون ــث لـــلـــمـــوروثـــات ال
المجتمع لــلــمــرأة الــتــى تكفل 

أسرة بدون رجل.
ــة إلــى  ــاإلضــاف ــذا ب هـ
أن قطاًعا كبيًرا من 
النساء المعيات 
نــتــيــجــة لــلــظــروف 
ــم  ــة ل ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
يستطيعوا أن يحصلوا 

على قدر كبير من التعليم. 
لذا فإن التمكين االقتصادى 
لــلــمــرأة المعيلة يجب أن يتواكب 
مــع التأهيل النفسى والــفــكــرى ورفــع 
قدراتها اإلنتاجية والعمل على تغير نظرة 
المجتمع للدور الذى تلعبه المرأة خارج 

إطار المنزل.
وتــتــبــنــى الــحــكــومــة الــمــصــريــة حــالــًيــا 
برنامج إصــاح اقتصادى يسعى إلعــادة 
التوازن لمؤشرات االقتصاد الكلي، وهو 
األمــر الــذى يستدعى أن تنظر للتنمية 
االقــتــصــاديــة بمفهومها الــحــديــث الــذى 
يــرى ضــرورة إدمــاج كل فئات وجماعات 
وقطاعات المجتمع فــى عملية التنمية 
واعتبار رأس المال البشرى هو المتحكم 
والمهيمن فى كفاءة عوامل اإلنتاج المادية 

األخرى.

دستور 2014 ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكينها من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل

سحر الشربينى

ــمــركــزى  كــشــف الــجــهــاز ال
للتعبئة العامة واإلحــصــاء أن 
نــســبــة مــســاهــمــة الـــمـــرأة فى 
سوق العمل بلغت 22.9% من 
إجــمــالــى قــوة العمل مــن سن 
15 – 64 ســنــة، وتــمــثــل تلك 
النسبة حــوالــى مــا يقرب من 
ــرجــال التى  ثــلــث مساهمة ال
تبلـغ 73.4%، فيما تبلغ نسبة 
األمــيــة لــإنــاث 33.5 % فى 
مقابل 18.5% لــلــذكــور، كما 
ــعـــدالت الــبــطــالــة  ــفــعــت مـ ارت
لإناث من 22.7% عام 2011 
إلى 24.2% عام 2013، بينما 
ســجــل 8.9% لـــلـــذكـــور عــام 

2011، 9.8% عام 2013.
وأضـــاف الــجــهــاز المركزى 
للتعبئة الــعــامــة واإلحـــصـــاء، 
وبــلــغــت نــســبــة الــبــطــالــة بين 
ــاث 24.2% مقابل %9.4  اإلن
للذكور عام 2015، بينما بلغت 
نسبة الــنــســاء الــائــى يعملن 
عمل دائــم 84.7% فى مقابل 
60.7% للذكور، كما أن حوالى 
30% مـــن األســــر الــمــصــريــة 
تقوم الــمــرأة بإعالتها، ويعود 
ارتــفــاع نسبة الــمــرأة المعيلة 
فــى المجتمع الــمــصــرى إلــى 
انــخــفــاض مــعــدالت التنمية 

وتفشى البطالة.

نسبة البطالة بين اإلناث 
24.2% مقابل 9.4% للذكور 

جهاز اإلحصاء: %22.9 
 نسبة مساهمة المرأة

فى سوق العمل

تفاصيل معاناة 12 مليون »امرأة معيلة« فى مصر
ما بين أرملة ومطلقة وزوجة لمريض بمرض مستعٍص أو لعاجز أو لسجين

أشــادت الدكتورة هــدى بــدران، 
رئيس االتحاد العام لنساء مصر، 
بــالــمــبــادرة الــتــى أطلقها الرئيس 
عبد الفتاح السيسى بشأن المرأة 
المعيلة، والــتــى كلف فيها وزارة 
التضامن االجــتــمــاعــى، بالتعاون 
ــادرة قومية  ــمــب مــع بــنــك نــاصــر ب
للمشروعات متناهية الصغر تمول 
مــن صــنــدوق بنك نــاصــر؛ لتمكين 
المرأة المصرية، بمبلغ 250 مليون 

جنيه.
ــت هــــدى بــــــدران ان  ــحــ وأوضــ
ــمــرأة المعيلة فــى مصر  نسبة ال
ــراوح مــابــيــن 18 إلـــى 25% من  ــت ت

حجم الــنــســاء فــى مــصــر، مشيرة 
إلى أن تلك النوعية من المبادرات 
ستكون عونا لها فى إعانة أسرتها 
ولكن بشرط توفير دور حضانات 
محترمة حتى تتمكن الــمــرأة من 
إدارة أعمالها وهــى مطمئنة على 

صغارها.
ــيــس االتـــحـــاد الــعــام  وقـــالـــت رئ
ــنــســاء مــصــر: كــنــت أنــتــظــر من  ل
الــرئــيــس الــســيــســى أن يــعــلــن عن 
ــادة نسبة المرأة فى المناصب  زي
ــة وكـــذلـــك تــفــعــيــل مـــواد  ــادي ــي ــق ال
الدستور بتقلد المرأة مناصب فى 

الهيئات القضائية المختلفة«.

ــهــاد أبــوالــقــمــصــان، رئــيــس الــمــركــز  قــالــت ن
المصرى لحقوق المرأة، إن ثلت األسر المصرية 
تعيلها امرأة، مضيفة »نسبة المرأة المعيلة كبيرة 
جدا يعنى بين كل تاتة بيوت مصرية فيه بيت 

قائم بالكامل على أكتاف امرأة واحدة فقط«.
وأعلنت نــهــاد  أن المركز القومى للبحوث 
االجتماعية والجنائية، كشف أن نسبة المرأة 

المعيلة، فى مصر يتجاوز الـ%34.
وقالت  إن الدولة تكفل حقوق تلك السيدات 
وتوفر لهن حياة كريمة فى دستور 2012، ولكن 
ال توجد قوانين محددة تكمل ما ورد بالدستور، 
إضافة إلى عدم تعريف المرأة المعيلة، والطرق 

التى توفر لها حياة جيدة.
ــادرات فردية  ــب ــه تــوجــد م وكشفت نــاهــد، أن

ومــشــروعــات جــيــدة لــلــمــرأة الــمــعــيــلــة، ولكنها 
ستظل تصرف فردية من دون وجود قانون ُيلزم 
المؤسسات بتوفير ُسبل الحياة التى تليق بمعاناة 
تلك السيدات، فمثًا مشروع »كرامة وكفالة« 
التابع لــوزارة التضامن االجتماعى يساعد فى 
توفير دخــل مالى لبعض الــحــاالت مــن المرأة 
المعيلة، ولكن ما زالــت هناك حــاالت كثيرة لم 

تقدم لها المساعدات.
وطــالــبــت هــالــة بــســرعــة ســن قــوانــيــن تحدد 
تعريف المرأة المعيلة وتقسيمها إلى فئات على 
حسب السن وعدد األفراد التى تعولهم، مشيرة 
إلى أنه يجب أن يقدم المجلس القومى للحقوق 
المرأة مقترحات لمشروعات تخص ذلك األمر 

لتقديمها إلى مجلس النواب.

أكدت إحصائية حديثة للمركز القومى للبحوث 
اإلجتماعية والجنائية أن نسبة المرأة المعيلة 
بلغت 34%، وأن أعلى نسبة كانت فى األرامل وتليها 
المطلقات، وأنــه توجد نحو 4 ماليين سيدة فى 

مصر ليس لديهن بطاقات رقم قومى.
وقد يسأل سائل: ما المقصود بالمرأة المعيلة 
؟ ولهؤالء نقول إن الخبراء عرفوا المرأة المعيلة 
بأنها مــن تتولى رعــايــة شئونها وشــئــون أسرتها 
ماديا وبمفردها دون االستناد إلى وجود الرجل، 
ليس من تفسير للمرأة المعيلة أقل من أنها تلك 
اإلنسانة التى ترعى ماديا شئون أسرتها ونفسها 
اعتمادا على ذاتها دون الرجل سواء أب أو أخ أو زوج 
أو ابن فالمرأة مسئولة عن أسرة بأكملها، أيًا كان 

عدد أفراد هذه األسرة. 
بجانب سيدات يعمل أزواجهن أعماالً موسمية، 

أو أن يكون من دون عمل.
وكشفت اإلحصائيات الرسمية أن فــى  مصر 
يوجد 12 مليون إمرأة معيلة، ما بين أرملة ومطلقة 
وزوجة لمريض بمرض مستعٍص، وزوجة لعاجز، 
وزوجة لسجين، وزوجة مهجورة العائل وليس هذا 
فقط فممكن أن تكون فتاة لم تتزوج وقد فاتها 

قطار الزواج وليس لها أحد فأعالت نفسها.
وبالنسبة للمرأة المعيلة فقد صدر قانون 23 
لسنة 2012، والـــذى يكفل للمرأة المعيلة حق 

الرعاية الطبية والتأمين الصحى. ويقصد بهذا 
القانون المرأة التى تتولى بمفردها رعاية نفسها 
أو أسرتها وال تتمتع بمظلة التأمين الصحى 
تحت أى قانون آخــر. كما أطلقت وزارة التضامن 
االجتماعى مبادرة قومية للمشروعات متناهية 
الصغر، تمول من صندوق تحيا مصر ومن خالل 
بنك ناصر االجتماعى، ليحقق تمكيًنا اقتصادًيا 
للمرأة المعيلة والفئات األكثر احتياًجا مارس 

الماضى. 
وحقيقة األمر أن هذه المجهودات ال تعد سابقة 
فى مجال االهتمام بقضية الــمــرأة المعيلة فى 

مصر. 
وذلك لعدم حداثة القضيتين من جهة، والتساع 
حجم المنتسبين لهذه الجماعة  مع مرور الوقت 

من جهة أخرى. 
وإن كــانــت الــمــجــهــودات الــمــبــذولــة ســابــًقــا لم 
ــاج  تستطع تحقيق األهـــداف الــمــرجــوة مــن إدم
وتمكين ورعاية فعلية للمرأة المعيلة، فيرجع ذلك 
إلشكالية فهم أبعاد المشكلة وتوصيفها التوصيف 
الصحيح، ثم تخصيص اإلمكانات والموارد القادرة 

على تحقيق مثل هذه النتائج.

منظمات حقوقية: 
النسبة تصل إلى 
ثمانية وثالثين 

فى المائة
أعلى

 نسبة للمعيالت
 توجد فى سوهاج 

حيث بلغت  3.22 بالمائة 
من تعداد 
المحافظة

األعداد
 تتزايد

 باستمرار فى
 القاهرة والمحافظات

 خاصة فى
  العشوائيات 

هدى بدران: الرئيس السيسى أطلق مبادرة قومية للمشروعات 
متناهية الصغر لتمكين المرأة المصرية بمبلغ 250 مليون جنيه

نهاد أبوالقمصان:  من بين كل ثالثة بيوت مصرية 
يوجد بيت قائم بالكامل على أكتاف امرأة واحدة فقط

نهادهدى
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رؤساء مصر.. وخفايا المهام السياسية لمشاهير نجوم الفن 

روشتة ذهبية الستعادة الريادة المصرية
تواجه القوة الناعمة فى مصر تحدًيا كبيًرا 
فــى الــســنــوات األخــيــرة بسبب عــدم االســتــقــرار 
السياسى وتــراجــع مــعــدالت النمو االقتصادى 
ــدة إال أنها تآكلت  فعلى الــرغــم مــن تلك األرصـ
مــع التغييرات التى شهدها النظام السياسى 
غير مــدرك أن ضــرب مــقــدرات الــقــوة الناعمة 
الداخلية لفرض السيطرة والهيمنة عبر مركزية 
السلطة مثل تبديد الفرص والتأثير الخارجى 
للقوة الناعمة المصرية، حيث يعتقد كثير من 
الباحثين أن المنطقة العربية بصفة عامة والدولة 
المصرية بصفة خاصة مــن أكثر المناطق فى 
العالم تعانى من خلل بنيوى فى ممارسة القوة 
الناعمة نتيجة خضوعها لسطوة القوة الناعمة 

الغربية التى تحاول أن تغزو العقول العربية.
لـــذا فــابــد مــن إرادة سياسية لـــدى النخبة 
ــادة تفعيل دور الــقــوة  الــحــاكــمــة تعمل عــلــى إعــ
الناعمة من خال اإلصاح السياسى والتجديد 
فى الخطاب الدينى، مع إعطاء مساحة أكبر من 

حرية الرأى والتعبير واإلبداع بجميع أشكاله.
ــاعــمــة عــبــر الــتــشــريــعــات  ــن تــدعــيــم الـــقـــوة ال
والقوانين التى تحمى المثقفين والمبدعين، 
فضًا عن دعمها من القوى السياسية ومنظمات 

المجتمع المدنى. 
بــاإلضــافــة إلــى توظيفها لمواجهة الــحــروب 
النفسية التى تعانى منها الدولة المصرية التى 
ــهــاك الــقــوى المدنية  تــحــاول طمس الــهــويــة وإن

وتدميرها بشكل منهجى، عــاوة على تشتيت 
الرأى العام، عبر المنصات اإلعامية.

وفى الحقيقة اتخذت القيادة المصرية العديد 
من الخطوات الجادة فيما يتعلق بآليات تحويل 
الثقافة مــصــدر قــوة لتحقيق التنمية الشاملة 
لمصر، وفًقا الستراتيجية التنمية المستدامة 

التى طرحت فى مارس 2016. تهدف إلى..
¿ إعــادة هيكلة كل من وزارة الثقافة ووزارة 
ــار لــتــكــونــا وزارة واحــــدة للثقافة  ــآث الـــدولـــة ل

والتراث.
¿ تحويل المجلس األعــلــى للثقافة إلــى كيان 
مستقل يتولى مهمة تقويم السياسات الثقافية 

والحكم على أدائها وتوجيه هذا األداء.
¿ العمل على زيــادة نسبة الصادرات الثقافية 
مــن منتجات الصناعات الثقافية بمعدل %20 

سنوًيا.
¿ العمل على زيادة عدد دور العرض السينمائى 
حتى تتناسب مع عدد السكان بواقع دار عرض 

ــادة عـــدد األفـــام  ــ لــكــل 10 آالف مـــواطـــن، وزيـ
المنتجة بنسبة 50% سنوًيا.

¿ بناء منظومة معلوماتية دقيقة وشاملة عن 
الــواقــع الثقافى المصرى الــراهــن، عبر صدور 
عدد من المؤشرات السنوية مثل مؤشر الحرية 

الثقافية، ومؤشر للتمكين اإلبداعي.
¿ وجود قاعدة بيانات قابلة للتحديث المستمر 
تضم المبدعين فى كل المجاالت الثقافية والفنية 
وإصدار تقرير سنوى عن الحالة الثقافية يشمل 
الخدمات والصناعات الثقافية والعمل الثقافى 

بصفة عامة.
خــتــاًمــا؛ تــعــد الـــقـــوة الــنــاعــمــة أهـــم أدوات 
الدولة المصرية فى تنفيذ سياساتها الداخلية 
والخارجية عاوة على أنها رأس مالها الروحى 
والمعنوى ليس فقط بالنسبة لهوية الباد، بل 
أيــضــا لتشجيع الــنــقــاش الــجــاد لــدحــر خطاب 
الكراهية ودرء العنف والتطرف وتعزز التعايش 

بين النسيج المجتمعى.

مرت القوة الناعمة المصرية بالعديد من مراحل 
الصعود والهبوط نتيجة ارتباطها بتوجهات النظام 
السياسى فضًا عن إدراك القيادة السياسية أهمية 
هذا الدور، وسنحاول إبراز أهم مامح القوة الناعمة 
المصرية فــى العهود السابقة منذ الرئيس جمال 
عبدالناصر وصوالً إلى الرئيس »عبد الفتاح السيسي« 

على النحو التالي:
1- عهد الرئيس »جمال عبدالناصر«:

هيمنت الــقــوة الناعمة المصرية على المستوى 
اإلقليمى منذ قيام ثــورة 23 يوليو 1952 وامتدت 
بعدها بعقود، فقد مثلت الثقافة واألفــكــار والقيم 
المصرية الخارجية مصدرًا لإللهام والجذب لجميع 
دول المنطقة العربية، كما ساهم العديد من المفكرين 
والمثقفين والفنانين واألدباء عاوة على رجال الدين 
فى تشكيل الوعى الجمعى للشعوب العربية، ولعبت 
الثورة دورًا بــارًزا فى تدعيم القوة الناعمة من خال 
إنــشــاء »الهيئة العامة لقصور الثقافة« بقصورها 
ومراكزها المتعددة فى أنحاء الدولة، كما تم إنشاء 
»أكاديمية الفنون« التى تضم المعاهد العليا للسينما 

والمسرح واألوبرا والبالية والفنون الشعبية.
ظهر االهتمام الناصرى بالقوة الناعمة من خال 
دعم الفنون المصرية وحرصه على حضور العروض 
السينمائية متيقن أن للفن دورًا مهًما فى مواجهة 
األحداث السياسية وما تحمله فى طياتها من مؤمرات 
خارجية تكاد تعصف باألنظمة السياسية فى كثير من 
األحيان، فلم يغفل عن تكريم العديد من الفنانين كما 
كان له دور فى إعادة أغانى أم كلثوم عبر اإلذاعة بعد 
وقفها، كما طالب من الفنان »فريد شوقي« بعمل فيلم 
عن كفاح أهل بورسعيد فى التصدى لقوات االحتال 

الذى عرف بعد ذلك باسم »بورسعيد«.
والجدير بالذكر؛ أن السينما المصرية أسهمت 
فى عهد عبد الناصر بإنتاج 936 فيلًما، بمتوسط 
إنتاج سنوى 52 فيلًما، اهتمت فى موضوعاتها بانتقاد 
الحياة االجتماعية واالقــتــصــاديــة والسياسية قبل 
الــثــورة، وأشهرها »رد قلبي«، و»صـــراع فى الــوادي« 
ــدى الناعمة«، كما أنتجت السينما العديد من  و»األي
أفــام األدب المصرى األصيل بعد أن كانت تعتمد 

على االقتباس من القصص واألفام األجنبية.
ارتبط تأثير القوة الناعمة ومــدى انتشارها فى 
محيطها اإلقليمى بقوة النظام السياسى المصرى 
ووعى القيادة السياسية بأهمية الثقافة كظهير داعم 
الستراتيجيتها الوطنية فقد شهدت فترة الخمسينيات 
والسيتنييات تصدير لحركة الثقافة ونشرها خارج 
حــدودهــا تجلى ذلـــك فــى اإلذاعــــة الــمــصــريــة التى 
تبث كافة برامجها حــول المنطقة باللغات العربية، 

والفرنسية، واإلنجليزية، واإليطالية، والعبرية.
 كما تمتلك مصر العديد من المنشآت الثقافية 
أمــثــال دار األوبـــرا المصرية، ومكتبة اإلسكندرية 
التى أعيد افتتاحها عام 2002،  والجامعة األمريكية 
فى القاهرة، وجامعة القاهرة التى تعد من أفضل 
الجامعات فى العالم، والمجات والصحف المصرية 

والسينما والموسيقى.
تميزت السياسة الخارجية المصرية فى عهده بإنها 
كانت تنظر إلى نفسها باعتبارها قائدة فى المنطقة، 

حيث تبنت مصر مفهوم »القومية العربية« فضًا 
عن »الوحدة العربية« وطبقتها مع الدولة السورية، 
ــرة األفريقية  ــدائ كما شــهــدت تــعــاوًنــا كبيًرا تــجــاه ال
مسانًدة لحركات التحرر الوطنى فى نيل االستقال 
والتحرر من قــوى االستعمارية التى مثلت أحــد أهم 
ــر الــتــحــرك الــمــصــرى كــمــا ســعــى إلـــى توصيل  ــ دوائ
نطاق هــذا التوجه عبر عــدد من األدوات تجلت فى 
الوزارات المصرية، كما لعبت هذا الدور أيًضا »شركة 
الــمــقــاولــون الــعــرب« الــتــى كــانــت رابــطــا قــويــا لحركة 
اقتصادية واجتماعية لمصر فضًا عن تقديم عدد 
من المنح الدراسية لألفارقة، وعلى المستوى الدولى 
تبنت سياسة »عدم االنحياز« نتيجة التجاذبات التى 
شهدها النظام الدولى بين القوة الدولية بعد نهاية 

الحرب العالمية الثانية.

2- عهد الرئيس »محمد أنور السادات«:
ــراحــل »أنـــور الـــســـادات« بالقوة  اهــتــم الــرئــيــس ال
الناعمة المصرية فبرغم من أنها لم تلق نفس مستوى 
االهتمام الــذى حظيت به فى العهد الناصرى إال أن 
القيادة السياسة استمرت فى لعب دور بارز فى دعم 
الفنون والسينما عبر تخصيص يوًما لاحتفال بعيد 
»الــفــن« تكريًما للفنانين، كما ركــز »الــســادات« على 
توظيف هــذه القوة فى سياساته الخارجية خاصةً 
أثناء تحضيره لزيارة إسرائيل حيث رغب فى معرفة 
رد فعلهم لهذه الــزيــارة لــذا فقد طالب الفنان »عمر 
الشريف« بالتحدث مــع رئيس الـــوزراء اإلسرائيلى 
»مناحم بيجن« ليخبره برغبته فــى زيـــارة إسرائيل 
واالستفسار عن رد فعلهم على هــذه الــزيــارة بالفعل 
تحدث الشريف لـ»بيجن« وأعلمه بــزيــارة السادات 

لكنه يود أن يعرف كيف ستستقبله، وأجابه »بيجن« 
»سنستقبله كمسيح«.

فبرغم مــن هــذا االهــتــمــام إال أنــهــا تــراجــعــت فى 
تأثيرها فى محيطها اإلقليمى فى هذه الفترة نتيجة 
ارتباطها بتوجهات الــنــظــام السياسى الـــذى وضع 
الدائرة الدولية فى مرمى أهدافه حيث االنفتاح على 
الغرب عاوة على إبرام معاهدة السام مع إسرائيل 
متغافاً عن باقى الدوائر األمر الذى ترتب عليه بداية 
التآكل فى مقدرات التأثير الخارجى للدولة المصرية.

لـــذا فــقــد شــهــدت نــهــايــة السبعينيات تــحــوالً فى 
ارتباطات مصر الخارجية عن الشكل الــذى اتخذته 
منذ الخمسينيات و الستينيات فقد تقدمت مصالحها 
واهــتــمــامــاتــهــا الــوطــنــيــة عــلــى الــتــزامــاتــهــا العربية، 
واستبدلت عاقتها مــع االتــحــاد السوفيتى بعاقة 
استراتيجية مــع الــغــرب والــواليــات المتحدة، وعلى 
الــرغــم مــن أن مصر استعادت عاقاتها مــع العالم 
العربى فى أوائل الثمانينيات إلى أن النموذج المصرى 
القائم على ركيزة »القومية العربية« قد شهد خفوًتا 

حاًدا فى مقابل ترسيخ مفهوم »الدولة القطرية«.
3- عهد الرئيس »محمد حسنى مبارك«:

مع مجىء عهد الرئيس »حسنى مــبــارك« شهدت 
ــداع  هــذه الفترة االهــتــمــام بالفن والموسيقى واإلبـ
بشكل كبير من خال حرصه المستمر على تشجيع 
إنتاج األوبريتات الوطنية، واألفام التى جسدت فترة 
حرب 73 واالحتال اإلنجليزى لمصر كما حرص على 
اصطحاب الفنانين معه فى الحفات الرسمية إال أنه 
ألغى عيد الفن واستبدله بعيد اإلعاميين إال أنه اهتم 
بهم بشكل كبير فقد أمر بسفر العديد منهم للعاج 
على نفقة الدولة، كما امتد اهتمامه لتشيجع المنتخب 

الوطنى لكرة القدم.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، تراجع التأثير 
اإلقليمى لمصر فى الدائرة اإلقليمية نتيجة التحوالت 
الجذرية التى شهدها النظام الدولى بانتهاء الحرب 
الــبــاردة وبـــروز الــواليــات المتحدة كقوة عظمى فى 
العالم، وبروز بعض القوى اإلقليمية التى تحاول لعب 
دور القيادة فى المنطقة، فضاً عن عــدم االهتمام 
بالدائرة األفريقية نتيجة محاولة اغتياله األمر الذى 
ترتب عليه رد فعل قوى بابتعاد مصر عن أفريقيا، بل 
أن مصر سقطت من حسابات الدول األفريقية تماما 

بعدها.
كان الهدف الرئيسى لـ»مبارك« فى ذلك التوقيت 
ــرار الــســيــاســى واالجــتــمــاعــى  ــق ــعــادة االســت هــو اســت
باإلضافة إلى عودة التوازن فى العاقات العربية مع 
استمرار التزام مصر باتفاقية السام مع إسرائيل، 
تجلى هذا التوازن مع الغزو اإلسرائيلى للبنان فقد 
أدانت مصر الغزو وقررت سحب سفيرها من تل أبيب 

واشترطت لعودته انسحاب إسرائيل من لبنان.
4- عهد الرئيس »محمد مرسى«:

مــع قــدوم عهد الرئيس األســبــق »محمد مرسي« 
حمل عهديه فى طياته تراجًعا كبيًرا للقوة الناعمة 
سواء على المستوى الداخلى أو اإلقليمى فضًا عما 
شهدته البيئة الداخلية من التعقيدات وانسداد فى 
العاقات مع الفنانين، فقد طاردتهم القضايا فى 
المحاكم باسم دعـــاوى الحسبة التى طالت الفنان 

»عادل إمام« و»إلهام شاهين«، ما انعكس بشكل سلبى 
على عاقته بالفن بشكل عــام، ومثلت فترة حكمه 
تراجعا لدور القوة الناعمة على كل األصعدة الداخلية 
والخارجية فكان االهتمام بالعشيرة والجماعة أهم 
أولوياته فى صناعة سياستها الداخلية والخارجية 
التى اعتمد عليها فى أدواته الدبلوماسية الشعبية فى 

عهده، متاثًرا بالنموذج التركى.
5- عهد الرئيس »عبدالفتاح السيسى«:

بــدأت القيادة المصرية باالهتمام بمكامن القوة 
الناعمة الــحــاضــرة فــى ثقافتها كركيزة داعــمــة فى 
سياستها الداخلية والخارجية، فقد حاول »السيسي« 
اتباع سياسة مغايرة عن سابقيه تحاول استعادة مكانة 
الدولة المصرية على المستوى الداخلى واإلقليمى 
ــن واإلعــامــيــيــن  ــف مـــن خـــال االهــتــمــام بــحــركــة ال
واألدبـــاء، تجسد فى اللقاءات المستمرة لاستماع 
إلى مطالبهم، كما اصطحب عــدًدا منهم فى زياراته 
الخارجية لتعزيز الــعــاقــات الثنائية على مستوى 

الدبلوماسية الشعبية.
وفى إطار عودة الــدور المصرى للقارة السمراء 
بــدأت القيادة السياسة بتوجيه االهتمام إليها من 
خــال عقد عــدد مــن الـــدورات التى شملت عــدًدا 
من المجاالت مثل المياه والــرّى، والطب البيطرى، 
والطب، -فعلى سبيل المثال- نظمت مصر دورة 
ــوان »إدارة  تــدريــبــيــة فــى مــجــال الــطــب، تــحــت عــن
الجودة الشاملة للرعاية الصحية« فى كلية الطب 
فــى جامعة الــفــيــوم، خــال الفترة مــن 8 حتى 26 
فبراير، وشارك فيها 19 متدربًا من دول الصومال، 
ومــاالوى، وغانا، وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية، 

وأوغندا، والسودان، وزيمبابوى.
فيما نظمت مصر زيارة لوفد ضم رؤساء تحرير 
وإعاميين ومسئولين صحفيين مــن دول حوض 
ــادك« بــلــغ عــددهــم 28،  الــنــيــل ودول تجمع »الـــسـ
وشملت تلك الــزيــارة مقابلة الرئيس »السيسى«، 
بــاإلضــافــة إلــى عقد لــقــاءات رفعية المستوى مع 
عدد من المسئولين عاوة على زيــارات أخرى إلى 
عدد من األماكن جاءت على رأسها أكاديمية ناصر 
العسكرية العليا، وأكاديمية الشرطة، والهيئة العامة 
لاستعامات، ومقر اتحاد الصناعات فى مدينة 
العاشر من رمضان، وصحيفة األهرام وهيئة توثيق 
التراث الحضارى، باإلضافة إلى عدد من األماكن 

السياحية.
كما بدأت الخارجية المصرية باعتماد الدبلوماسية 
الشعبية الــتــى تــجــســدت فــى اخــتــيــار سفير مصر 
بالمغرب لاحتفال بستين عاًما على إنشاء العاقات 
الدبلوماسية بين البلدين بإقامة حفل موسيقى لـ 

»عمر خيرت« على مسرح محمد الخامس.
كما انتبهت الدولة إلى ما تتعرض له من مخاطر 
تأتى على رأسها المحاوالت المضنية إلثارة الفتن بين 
المسلمين والمسيحيين من خال استهداف الكنائس 
لذا فقد حرص الرئيس على توجيه الدعوة إلى بابا 
الفاتيكان لزيارة مصر، ما استجاب له البابا فرنسيس 
فى شهر أبريل 2017، حيث قال بابا الفاتيكان فى 
الكلمة الــتــى ألــقــاهــا إن »مــصــر تبنى الــســام بيد، 

وتحارب اإلرهاب بيد أخرى«.

العديد من المفكرين والمثقفين والفنانين واألدباء ورجال الدين ساهموا فى تشكيل الوعى الجمعى للشعوب العربية

أسرار وحكايات »القوى الناعمة« المصرية من عهد عبدالناصر إلى السيسى

تطلب تحقيق أهداف السياسة الخارجية ألى دولة استعمال 
مجموعة من األدوات التى تجمع بين القوة الناعمة والقوة 

الصلبة، حيث تكمن أهمية هذه األدوات فى كونها عامًل مؤثًرا 
فى مسار السياسة الخارجية، ومحدًدا مهًما لمعالمها، كما 

ينطوى تطبيق السياسة الخارجية على توظيف هذه األدوات 
حيث تتميز البيئة الداخلية والخارجية بأنها متفاعلة بصورة 

مستمرة مع النظام القائم للمجتمع الدولى من أحداث سياسية 

واقتصادية واجتماعية وثقافية واستراتيجية تسعى كل دولة 
أن تتكيف مع الوضع القائم حيث إنها إذا تقاعست عن هذا الدور 

ستكون فى عزلة من أمرها فى إطار الجماعة الدولية.
فى هذا السياق ألقت دراسة مهمة صدرت مؤخًرا بعنوان »القوة 

الناعمة فى مصر من أين إلى أين؟« والتى أعدتها آية عبد العزيز 
الباحثة فى العلوم السياسية والعلقات الدولية وشئون األمن 

القومى الضوء على تعريف القوة الناعمة، أهم مصادرها، ودوافع 

التحول من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة، وكيفية استخدام 
القوة الصلبة فى إطار سلمى مندرج تحت القوة الناعمة. 

مع إلقاء الضوء على القوة الناعمة للدولة المصرية وكيف يتم 
توظيفها، مع إبراز أهم نقاط الضعف الذى تعرضت لها هذه 

األدواة نتيجة ارتباطها بالنظام السياسى المصرى. 

»جمال« طالب فريد شوقي بعمل فيلم عن كفاح 
أهل بورسعيد فى التصدى لقوات االحتالل 

إعادة تفعيل دور القوة الناعمة من خالل اإلصالح السياسى والتجديد فى الخطاب الدينى
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وعــلــى ذكــر مــوروثــات عهد الفساد المباركى، 
أوضــح التقرير أن إدارة الشركة قامت بتحميل 
القوائم المالية الحديثة بنحو 3.4 مليون جنيه، 
باقى رصيد األعمال الفنية الخاصة بعام 2010، 
بما يخالف المعيار المحاسبى المصرى الخاص 
بتطبيق معدالت اإلهالك، واألغرب أنه تم اعتماد 
هــذه المبالغ خــالل اجــتــمــاع مجلس اإلدارة فى 
جلسته المنعقدة فى شهر مايو 2015، وأوصــى 
التقرير بسرعة إجراء التصويب الالزم مع حصر 

جميع الحاالت المماثلة.
وفــى سياق متصل لم تتضمن القوائم المالية 
للشركة قيمة االضمحالل فى بعض األعمال الفنية 
المنتجة ذاتــيــاً، التى لم تبرم عنها أى عقود مع 
الجهات المصرح لها بحق استغالل هذه األعمال 
لوجود منع حكومى لبعضها، وأورد التقرير أمثلة 
لبعض األعمال من بينها مسلسل نونة، ومسلسل 
أمير فى رحلة األساطير ومسلسل ديك البرابر، 

ومسلسل على بابا.
وفـــى ســيــاق االضــمــحــالل أيــضــاً قـــال التقرير 
إن شركة »إيجى ميديا ســوفــت«، المساهمة فى 
رأس مــال مدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــى بنسبة %45 
من رأس المال، قامت بعمل اضمحالل بالكامل 
لقيمة استثماراتها فى تلك الشركة، أما عن شركة 
ستوديو الفن لإلنتاج اإلعالمى فلم تتضمن القوائم 
المالية مساهمتها بنسبة 33% من رأس المال، 
نتيجة لقرار صادر من مجلس اإلدارة يعود إلى عام 
2011 باضمحالل قيمتها، دون األخذ فى االعتبار 

عدم شطب الشركة من السجل التجارى.
ــد االســتــثــمــارات الــمــتــاحــة للبيع  وعـــن رصــي
بالصافى رصد التقرير شركة »المحور« لإلنتاج 
الفضائى المملوكة لرجل كل العصور حسن راتب، 
والتى كانت مساهمة فى فى المدينة بنسبة %3، 
وتم عمل اضمحالل بالكامل لقيمة استثماراتها، 
أما الشركة العربية الفندقية فقد كانت مساهمة 
بنسبة 10% من رأس المال، وتم عمل اضمحالل 
لنسبة 22% من قيمة استثماراتها، ومع تكرار تلك 
الظاهرة باختالف أسماء الشركات، أوصى التقرير 
بضرورة إجراء المزيد من دراسات الجدوى، قبل 
استثمار أمـــوال الشركة لتحقيق أعلى استفادة 

ممكنة من تلك االستثمارات.
وأضــاف مراقب الحسابات الــذى أعد التقرير 
أن مالحظات الجهاز الزالـــت قائمة بشأن عدم 
ظهور قيمة األصول الثابتة لبعض األعمال الفنية 
مثل مسلسل »كيد الحموات«، للفنانة ماجدة زكى، 
وذلــك بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى 
الخاص باألصول الثابتة واهالكها، فى ظل قيام 
الشركة بإبرام أكثر من عقد مشاركة فى اإلنتاج 
لذات العمل، فى حين قامت شركة مدينة اإلنتاج 
بالتخارج من مسلسل »اإلســالم والمسلمون«، مع 
شركة »برايت ستار« بــدون موافقة دولــة الكويت 

المشاركة فى إنتاج العمل  على هذا التخارج.
ــاءت تــوصــيــة التقرير  وعــلــى ضـــوء مــا ســبــق جـ
ــمــراعــاة إظــهــار قــيــمــة تــلــك األعـــمـــال بالقيمة  ب
الحقيقية وفقاً لما تحملته الشركة من تكلفة فعلية، 
وإجــراء التسويات الالزمة على القوائم المالية، 

نعلم أن الشركة المصرية لمدينة اإلنتاج 
اإلعالمى أنشئت لتحقق لمصر ريادة 

إعالمية تجعلها بحق هوليوود الشرق، 
وبغض النظر عن فشل المدينة فى تحقيق 

ذلك، واتجاه صناع األعمال الفنية إلى 
تصوير أعمالهم فى تركيا والمغرب وتونس، 

ومع انسحاب البساط من تحت المدينة، 
جاء الزميل الكاتب الصحفى أسامة هيكل 

رئيًسا لمجلس إدارتها، ووقتها اعترضت 
بعض األصوات على الرجل وقالوا عنه وزير 

إعالم أحداث ماسبيرو، ثم تصاعدت نبرة 
االحتجاج بعد أن أصبح نائبًا برلمانيا، 

حيث يمنع الدستور على الموظف العام 
أن يجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس 

النيابى، تفاديًا لتضارب المصالح، ولكن 
»هيكل« ظل يؤكد أنه الرجل الذى استطاع 

أن ينقذ الشركة من الديون التى كانت 
تحاصرها، وألنه ال مجال هنا لفتح ملفات 

الفساد التى تسببت فى تراكم الديون 
على شركة كان من المفترض أن تقود 

البالد إلى ريادة إعالمية وثقافية وتحقق 
مكاسب اقتصادية خيالية، فلن نغوص 
فى تلك الدهاليز التى تبدأ عند حوت 

الفساد صفوت الشريف، ولكن نكتفى بأن 
نضع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 
الصادر مؤخرًا حول تقييم األداء المالى 

واإلدارى للشركة، على مكتب الزميل 
الصحفى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة 

واإلعالم بمجلس النواب، لعل الله يوفقه 
فى التصدى للتجاوزات والمخالفات التى 
مازالت مستمرة، مثلما أنقذ المدينة من 

أشباح الديون الموروثة من الماضى.

فى ظل التداخل الواضح فى حصص المشاركة 
فى اإلنتاج، وبالتالى حصص المشاركين فى عائد 

التوزيع والتسويق.
وعلى صعيد حساب المشروعات تحت التنفيذ، 
أشــار الــمــركــزى للمحاسبات فــى تقريره إلــى أن 
الحساب مازال يتضمن 18.65 مليون جنيه، قيمة 
أجهزة وكاميرات وبوابات اليكترونية تم توريدها، 
ولم يتم رفعها لحساب األصول رغم توصية رئيس 
مجلس اإلدارة بتسليمها كعهدة، لكل مــن قطاع 
األمن واإلدارة لنظم المعلومات، كما تضمن حساب 
المشروعات تحت التنفيذ أيضاً 4.3 مليون جنيه، 

قيمة مشاركة الشركة بنسبة 30% مــن مسلسل 
الــدخــول فــى الممنوع بموجب العقد المبرم فى 
أبريل 2015 بين مدينة اإلنتاج اإلعالمى وشركة 
ــرايــت ســتــار« لــإلنــتــاج الــفــنــي، حيث تــم عرض  »ب
المسلسل حصرياً على قناة »أون إي«، المملوكة 
لرجل األعمال متعددة األنظمة أحمد أبو هشيمة 
فى فبراير 2017، ومع ذلك لم يتم رفعه لحساب 
األصــــول، ودون مــراعــاة أثـــر ذلـــك عــلــى حساب 

اإلهالك.
وتضم مدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــى إلى 
جــانــب ســتــوديــوهــات تصوير األعــمــال 

الفنية، مدينة مالهى وألعاب ترفيهية شهيرة، لم 
تخلو هى األخــرى من مالحظات الجهة الرقابية، 
حيث أشــار التقرير إلــى أن حساب المشروعات 
تحت التنفيذ تضمن نحو 28.3 مليون جنيه، قيمة 
أعمال إعــادة تشغيل وتطوير المنطقة الترفيهية 
مدينة ألــعــاب »ماجيك النـــد«، حيث كــان مجلس 
اإلدارة قــد أصـــدر قـــراره فــى أغسطس 2015، 
بــإعــادة استغالل االستثمارات المعطلة فى تلك 
المنطقة والبالغ صافى تكلفتها الدفترية نحو 
89.8 مليون جنيه، وذلك بالمشاركة مع الغير لعدم 
قدرة المدينة على تنفيذ الجانب الخاص بصيانة 

وتحديث شبكات المرافق العامة البالغة نحو 13.6 
مليون جنيه، وكان مقرراً أن يكون موعد االفتتاح 
فى يناير 2016، وعليه تم إبرام التعاقد مع إحدى 
الشركات، ولكن لم يتم االفتتاح حتى تاريخ صدور 
التقرير، بسبب عدم التزام المستثمر بتنفيذ بنود 
العقد، ومن ثم قرر مجلس اإلدارة فسخ التعاقد 
وإنــذار المستثمر والبدء فى البحث عن مستثمر 
آخــر، واعترض التقرير الرقابى على قيام إدارة 
الشركة بكل هــذه الخطوات دون مــوافــاة الجهاز 

بأسس اختيار هؤالء المستثمرين.
ويواصل التقرير التمحيص فى ملفات حساب 
المشروعات تحت التنفيذ والــذى ظهر متضمناً 
نحو 10.4 مليون جنيه، قيمة سيناريوهات 
وملخصات ألعمال فنية ترجع ألعــوام منذ عام 
1998، ومنها أموال تخص جهاز السينما، وضرب 
التقرير أمثلة بمسلسالت منها مداح القمر ولمن 
تحترق القلوب وعــاشــق الحرية ومسلسل ولد 
وبنت وشايب وغيرها، الفتاً إلى ضــرورة اتخاذ 
الـــالزم مــن أجــل اســتــرداد هــذه المبالغ وحفظ 
حقوق الشركة تجاه الغير، باإلضافة إلى تكوين 

المخصص الالزم.
وعن المخصصات واألرصــدة قال التقرير إن 
رصيد العمالء اإلجمالى قبل خصم المخصص 
بلغ نحو 191.8 مليون جنيه، مقابل نحو 177.7 
مليون عن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 
قدرها 14 مليون جنيه مكون عنها مخصص ديون 

مشكوك فى تحصيلها بنحو 22 مليون جنيه.
كما الحظ مراقب الحسابات وجود قصور فى 
اإلجــراءات االئتمانية لدى الشركة إزاء القضايا 
المرفوعة من الشركة تجاه  بعض العمالء، بقيمة 
الشيكات التى تــم رفضها مــن البنك لعدد 67 
قضية، تبلغ قيمتها نحو 1.340 مليون دوالر، 
و7.21 مليون جنيه مصرى، وأوضح التقرير أن 
ذلك يمثل نسبة عالية للديون غير الجيدة، يرجع 
تاريخ بعضها إلى عام 2011، وأوصــى بضرورة 
دراسة موقف كل عميل مع تحديد الشركة لحدود 
ائتمانية واضحة يتم على أساسها تحديد حجم 

التأمين المناسب طبقاً لما تسفر عنه الدراسة.
ــد الــتــقــريــر رصيد  ــن الـــديـــون أيــًضــا رصـ وعـ
المديونية المستحقة على قناة النهار، المملوكة 
لرجل األعمال عالء الكحكى، حيث بلغ الرصيد 
نحو 26.12 مليون جنيه،  ولم تقم القناة بسداد 
أى مبالغ مقابل استغالل عرض بعض األعمال 
الفنية  المملوكة للمدينة مــن بينها مسلسل 
»بكار« الجزء الثانى ومسلسل »يوسف المغربى«، 
ــى 7 مسلسالت قديمة و7 أفــالم  بــاإلضــافــة إل

قديمة.
ــخــاذ جميع  ــرورة ات وشـــدد الــتــقــريــر عــلــى ضــ
اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل مستحقات 
ــدى الــعــمــالء غير الملتزمين بسداد  الــشــركــة ل
الشيكات، ناهيك عن عدم قيام الشركة بالتقييم 
ــات،  ــان الفنى والــمــالــى لــمــوجــودات مــخــزن األم
وخــصــمــهــا مــن مــديــونــيــة الــعــمــالء المتوقفين 
بالمخالفة لقرار رئيس مجلس اإلدارة الصادر 

عام 2016.

أسامة هيكل تباهى بأنه أنقذ 
الشركة من شبح الديون وتقرير 

رسمى يكشف ما لها من مديونيات 
وحقوق مجهولة المصير

تفاصيل »الدخول فى الممنوع« 
 مع أحمد أبوهشيمة

 و89.8 مليون جنيه معطلة 
فى »الماجيك الند«

مخالفات فى مسلسل 
»كيد الحموات« وخفايا 

التخارج من مسلسل 
الشركة الكويتية
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18.65 مليون جنيه 
قيمة أجهزة وكاميرات 

وبوابات إلكترونية 
مت توريدها ولم يتم 

رفعها حلساب األصول

فى 
الممنوع

 إميان بدر

رصيد حساب األرصدة 
المدينة 43.13 مليون جنيه

قائمة مديونيات النايل 
سات ونادى اإلعالميين 

والصوت والضوء
وحــول المديونيات أيضاً أوضح 
التقرير أن رصيد حساب األرصدة 
الــمــديــنــة بــلــغ 43.13 قــبــل خصم 
ــأن  ــا ب ــًم الــمــخــصــص الـــمـــالـــى، عــل
المخصص المكون عنها يبلغ فقط 
3.55 مليون، تتضمن مديونيات 
مــســتــحــقــة عــلــى شـــركـــة األقـــمـــار 
الصناعية نايل ســات، منذ أعــوام 
ســابــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى مديونية 
ــرى إس«  مستحقة عــلــى شــركــة »ثـ
لالستثمار السياحى، مرحلة منذ 
عـــام 2003، ومــديــونــيــة مستحقة 
على نـــادى اإلعالميين تــرجــع إلى 
أعوام سابقة أيضاً، وكذلك مديونية 
مستحقة لشركة الــصــوت والضوء 
مرحلة منذ عــام 2014، علماً بأن 

هذا المبلغ قد تم تعليته.
ــرب فـــى هــذا  ــ أمـــا الــنــقــطــه األغـ
ــات  ــي ــون ــمــدي ــال الـــمـــلـــف فــتــتــعــلــق ب
المستحقة عــلــى بــعــض العاملين 
ــرجــع إلـــى عــام  بــالــشــركــة والـــتـــى ت
2014 ومــا بعدها، علماً بــأن بعض 
هــؤالء العاملين قد تركوا الخدمة، 
وأوصى التقرير بالعمل على اتخاذ 
ــافــة اإلجـــــــراءات لتحصيل تلك  ك

المديونيات.
كــمــا تــضــمــن حــســاب األرصــــدة 
المدينة مبلغ 11.2 مليون جنيه 
يمثل المديونية المستحقة على 
الشركة العربية الفندقية، والتى 
تبين عــدم حــصــول مدينة اإلنــتــاج 
على أى نسبة مــن أربــاحــهــا، نظير 
مشاركة المدينة بنسبة 10.5% من 
رأس مــال الشركة العربية بقيمة 
ــيــون جــنــيــه مــنــذ بــدايــة  15.7 مــل

تأسيسها فى عام 2002.

أسرار فشل صفقة »ديك البرابر« مع شركة استوديو الفن لإلنتاج اإلعالمى

حقيقة اختفاء أموال المدينة داخل قنوات حسن راتب والسيد البدوى وعالء الكحكى

باألرقام والمستندات: الماليين الضائعة فى مدينة اإلنتاج اإلعالمى

مليون جنيه مديونيات مستحقة 
على اتحاد اإلذاعة والتليفزيون

مليون جنيه مديونيات متوقفة 
ومتعثرة فى ساحات المحاكم

وبــعــيــداً عــن تعامالت مدينة اإلنــتــاج 
اإلعالمى مع الكيانات األخرى والقنوات 
الفضائية الــخــاصــة، وفيما يتعلق بما 
لها لدى الجهات التابعة للدولة نفسها، 
أكـــد الــتــقــريــر أن رصــيــد الــمــديــونــيــات 
المستحقة على قطاعات اتحاد اإلذاعة 
والتليفزيون بلغ نحو 43.7 مليون جنيه، 
ــى رصــيــد  بــنــســبــة 22.8% مـــن إجــمــال
العمالء، فى الوقت الذى تبين فيه عدم 
ــإجــراء  ــام الــشــركــة ب قــي
المطابقات الالزمة 
مع االتحاد على 
هذا الرصيد 
ــر  ــذ آخــ ــ ــن ــ م

ــعــام المالى  مطابقة أجــريــت خـــالل ال
ــراض بعض  ــتـ 2015، نــاهــيــك عـــن اعـ
ــة والتليفزيون  قــطــاعــات اتــحــاد اإلذاعــ
على الــمــصــادقــات المرسلة لهم ومن 
بينها قطاع اإلذاعة وقطاع األمن ورئاسة 

االتحاد.
كما لــم تقم مدينة اإلنــتــاج اإلعالمى 
بإجراء باقى التسويات الوجوبية البالغة 
نحو 16.2 مليون جنيه، تخفيضا من 
حساب األرباح المرحلة واإليرادات التى 
أسفرت عنها المطابقات التى قامت بها 
وأقرتها ووافقت عليها الشركة مع اتحاد 
اإلذاعــة والتليفزيون خالل العام المالى 

.2015

ــدة  ــدة الــعــمــالء واألرصــ بــلــغ االضــمــحــالل فــى أرصــ
المدينة بالقوائم المالية نحو 25 مليون جنيه، فى 
ــذى بلغت فيه قيمة المديونيات المتوقفة  الــوقــت ال
والمتعثر أصحابها نحو 77 مليون جنيه، تعود إلى 
سنوات سابقة، يرجع تاريخ بعضها إلــى عــام 2003، 
واألدهـــى أن هــذا الــرقــم يمثل فقط مــا أمكن حصره 

منها.
وفى ظل تصاعد قيمة المديونيات من الطبيعى أن 
تتعدد القضايا وتصل األمــور إلــى ساحات المحاكم، 
حيث بلغ رصيد مخصص القضايا نحو 41.5 مليون 

جنيه.
أما عن األرباح المرحلة فمازالت تتضمن نحو 11.3 
مليون جنيه مسددة من شركة »سيجما«، المملوكة 

لرئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى، ومازالت 
الدعاوى القضائية بين مدينة اإلنتاج اإلعالمى وشركة 

سيجما متداولة أمام القضاء.
وعلى الرغم من تلك األمـــوال الضخمة التى تنفقها 
الشركة، رصد التقرير عدم قيام اإلدارة بتكوين مخصص 
مــكــافــأة  نهاية الــخــدمــة للعاملين الــذيــن سيتم إنهاء 
خدمتهم بالمعاش المبكر، بعد موافقة مجلس اإلدارة 

عــلــى فــتــح بـــاب الــمــعــاش المبكر للعاملين 
بالشركة، حيث يبلغ إجمالى المبلغ الالزم 

لــهــذا المخصص نحو 70.3 مليون 
ــى التقرير بالعمل  جنيه، وأوصـ
على اتخاذ الالزم فى هذا الشأن 

وإجراء التصويب.
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أبوهشيمة

البدوى راتب
هيكل
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الوزراء قبل إصدار 
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عضوية ممدوح يوسف فى مجلس نقابة اإلعالميين.. باطلة !!!
ــارت االستقالة التى كــان قد تقدم بها  أث
مــمــدوح يــوســف عضو اللجنة التأسيسية 
ــان يشغل منصب  ورئــيــس لجنة الــقــيــد )كـ
نائب رئيس قطاع التليفزيون السابق قبل 
ــى رفــضــهــا حمدى  ــت إحــالــتــه لــلــمــعــاش( وال
الكنيسى بصفته رئيس اللجنة التأسيسية 
لنقابة اإلعالميين.. الكثير من الجدل داخل 

ماسبيرو وخارجه.
أما المفاجأة التى نكشف عنها فتتمثل فى 
أن عضوية ممدوح يوسف فى اللجنة باطلة، 
وهــذا ليس مجرد رأى شخصى بــل أحكام 

وقوانين مطبقة حالياً.
فى البداية نشير إلى أن قانون إنشاء نقابة 
اإلعالميين المقدم من الحكومة والذى وافق 
عليه مجلس النواب يوم 15 ديسمبر 2016 
ينص على أنه يشترط فى من يكون عضًوا 

بمجلس النقابة:
1- أن يكون مصرًيا

 2- أن يــكــون متمتًعا باألهلية المدنية 
الكاملة

 3- أن يكون حاصالً على مؤهل عال
 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

 5- أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة 
جــنــايــة أو فــى جــريــمــة مخلة بــالــشــرف أو 

األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 6- أال يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار 
تأديبى نهائى الرتكابة إحدى األفعال المخلة 
بالشرف أو بــاألمــانــة، مالم تنقض خمس 
سنوات من تاريخ صــدور الحكم أو القرار 

النهائى.
ــى البند  ــاء ف ــا جـ ــوقــف أمـــام م  وهــنــا أت
ــروط والــخــاصــة  ــشـ ــادس مـــن تــلــك الـ ــسـ الـ
ــرار تــأديــبــى حيث لم  بــاإلدانــة بحكم أو قـ
تنقض مــدة الخمس ســنــوات المنصوص 

عليها.
وفى هذا اإلطــار نشير إلى أنه قد صدر 
ــرار مــن صــفــاء حــجــازى رئــيــســة اتــحــاد  ــ ق
اإلذاعة والتليفزيون سابقاً – رحمها الله – 

يحمل رقم 288 لسنة 2017 والــذى استند 
إلى حكم المحكمة التأديبية لمستوى اإلدارة 
العليا الصادر بجلسة يوم األربعاء الموافق 
18 يناير 2017 بشأن القضية رقم )417( 
لسنة 2013 فى الدعوى رقم 296 لسنة 57 
ق ضد كل من جيهان لبيب المتولى، غادة 
محمد شــوقــى المهندس، مــمــدوح يوسف 
محمد، أميرة محمد ابراهيم وجميعم من 
العاملين بقطاع التليفزيون: ألنهم اعتباراً 
من 1 يناير 2012 وبدائرة عملهم لم يؤدوا 
العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام 

القانون واللوائح.
وقــد أصـــدرت النيابة اإلداريـــة بيانا فى 
نفس القضية أكــدت فيه أن حكما قضائيا 
ــادرا عــن المحكمة الــتــأديــبــيــة، كشف  صــ
النقاب عن انقطاع المذيعتين )جيهان لبيب 
وغــادة شوقى(، عن العمل دون عذر أو إذن 
مقبول لمدة عام كامل، وفًقا لتقرير رئيس 
قطاع أمن ماسبيرو،  رغم حصولهما على 
كل مستحقاتهما المالية، وأن الواقعة تورط 
فيها رئــيــس الــقــنــاة الثانية وقتها ممدوح 
ــراءات  ــذى لــم يــقــم بــاتــخــاذ اإلجــ يــوســف الـ

القانونية حــيــال انقطاعهما عــن العمل، 
ــراتــب  ــرتــب عــلــيــه حــصــولــهــمــا عــلــى ال مــا ت
والحافز ومنح األعــيــاد دون وجــه حق وهو 
نفس االتهام الذى وجه إلى أميرة إبراهيم 

الموظفة بالتليفزيون.
وانتهت التحقيقات إلــى مــجــازاة جميع 
المخالفين إدارًيا مع أخذ المذيعتين ورئيس 
القناة الثانية بالشدة الرادعة وإخطار جهاز 

المحاسبات.
وبعرض أوراق القضية على رئيس الجهاز 
المركزى للمحاسبات، أمر بإحالة المتهمين 

األربــعــة للمحاكمة التأديبية، استناًدا إلى 
أن المخالفات الثابتة فى حقهم على درجة 

عالية من الجسامة والخطورة.
وبعد إطالع المحكمة التأديبية العليا على 
أوراق القضية، قضت بمجازاة جيهان لبيب 
المتولى وغادة محمد شوقى بخصم شهرين 
من أجــر كل منهما، وتغريم ممدوح يوسف 
محمد بغرامة تعادل ثالثة أضعاف األجر 
الــذى كان يتقاضاه فى الشهر عند إحالته 
للمعاش، ومــجــازاة أمــيــرة محمد إبراهيم 
بعقوبة اإلنــذار بعد ثبوت صحة االتهامات 

المنسوبة إليهم.
ــذا الــحــكــم يــتــعــارض  ــرى أن هـ وهــكــذا نـ
ــســادس مــن شـــروط العضوية  مــع البند ال
والذى ينص على » أال يكون قد سبق إدانته 
بحكم أو قرار تأديبى نهائى الرتكابة إحدى 
األفعال المخلة بالشرف أو باألمانة، مالم 
ــخ صــدور  ــاري ــوات مــن ت تنقض خــمــس ســن

الحكم أو القرار النهائى«.
وهنا نتساءل لمصلحة من تضليل رئيس 
الــوزراء شريف إسماعيل قبل إصدار قراره 
بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة حيث إن 
قرار رئيس الــوزراء قد صدر يوم األربعاء 1 
مارس، فى حين أن حكم المحكمة التأديبية 
قد صدر يوم 18 يناير أى قبل صدور القرار 
بأكثر مــن 40 يــومــاً ؟ ومــا مــدى صحة ما 
يتردد حول تورط بعض الشخصيات النافذة 
داخــل ماسبيرو فى إخفاء القرار حتى يتم 
إصـــدار الــقــرار الــخــاص بتشكيل اللجنة ؟ 
والسؤال األهم: هل تستمر عضوية ممدوح 
يوسف الباطلة فى اللجنة التأسيسية لنقابة 
ــول رداً على  اإلعالميين ؟ وفــى النهاية أق
من يزعم أن اللجنة التأسيسية لجنة مؤقتة 
وليست مجلس لنقابة اإلعــالمــيــيــن أقــول 
لــه: اذا كــان الوضع كما تزعمون فلماذا تم 
تــرشــيــح كــل مــن حــمــدى الكنيسى وجــمــال 
الشاعر فى عضوية الهيئة الوطنية لإلعالم 
بصفتهما مرشحين عن نقابة اإلعالميين ؟!!

ماسبيرو

برومو اإلذاعة 
يناقض اسمه!

أطلق قطاع اإلذاعة بالهيئة 
الــوطــنــيــة لــإلعــالم  »بــرومــو 
ــد لــكــافــة الــشــبــكــات  » جــدي
اإلذاعــيــة تحت شعار  »أنــت 
ــرب لــمــصــر »  ويتضمن  ــ أق
ــد ألهـــم  ــ ــاه ــشــ ــ صــــــــورا وم
وأبــــرز الــمــعــالــم السياحية 
ــة فــــى مــصــر  ــ ــاري ــضــ ــحــ ــ وال
ــى تــمــيــز كل  ــت ــة« ال ــم ــي ــت و«ال
ــة  شبكة مــن شبكات اإلذاعـ
ـــب أن  ـــري ـــغ ــة. ال ــريـ ــصـ ــمـ الـ
القطاع برئاسة نادية مبروك 
ــذا الــبــرومــو  تــنــاســى  فــى هـ
ــات  ــ أى ذكـــر لــقــطــاع اإلذاعـ
الموجهة وعددها 23 إذاعة 
رغــم أن هــذه الشبكات هى 
الــمــعــنــيــة بــالــدرجــة األولـــى 
بمخاطبة العالم الخارجى 
وهـــو مـــا يــكــشــف أن هــنــاك 
تناقضا كبيرا ما بين عنوان 
»البرومو« وبين مضمونه وهو 
ما يستوجب إدخال تعديالت 
ــذى من  ــ ــى الـــبـــرومـــو  الـ عــل
المفترض أن يوجه للخارج 
قبل الداخل بهدف الترويج 
للسياحة فى مصر وتوصيل 
ــأن مصر  ــخــارج بـ ــل رســالــة ل
عادت كما كانت واحة لألمن 

واألمان.

أين قرار رئيس الوزراء بمد عمل اللجنة التأسيسية لنقابة اإلعالميين ؟!!!
شهدت األيام القليلة الماضية إثارة الكثير من الجدل 
عبر مواقع التواصل االجتماعى وفى مقدمتها الفيس 
بوك والواتس آب وغيرها حول اللجنة التاسيسية لنقابة 
اإلعالميين.وطالب الكثيرون بتحديد الموقف القانونى 
لهذه اللجنة حالياً، وطالبوا اإلعالمى حمدى الكنيسى 
رئيس اللجنة التأسيسية بإظهار قــرار رئيس الــوزراء 
المهندس شريف اسماعيل بمد عمل اللجنة  بعد انتهاء 

مدة عملها رسميا ؟
الجدير  بالذكر أن الكنيسى كــان قد أعلن يــوم 26 
أغسطس الماضى  موافقة رئيس الوزراء على مد فترة 
عمل اللجنة لحين االنتهاء من أعمالها، مضيفاً  أن 
قـــرار مــد عمل المجلس  جــاء نتيجة تأخير مــا كان 
يجب تنفيذه بسبب عدم تقديم الحكومة الدعم المالى 

واإلدارى الخاص بتجهيز مقر النقابة.
وفى هذا السياق نشير إلى أن القرار رقم 93 لسنة 
2016 الذى أصدره  الرئيس عبد الفتاح السيسى  فى 
3 يناير 2017 بإصدار قانون نقابة اإلعالميين، ينص 
فــى مــادتــه الثالثة  على أن » تباشر لجنة التأسيس 
المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر 
قـــرار تشكيلها، وتــضــع الئــحــة تنظم طــريــقــة عملها 
وإجـــراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع 

أعمال النقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق 
أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة 
للنقابة، على أن يتم ذلك خالل ستة أشهر على األكثر 

من تاريخ أول اجتماع لها ».
وهنا نود التأكيد على جملة »خــالل  ستة أشهر من 
تاريخ أول اجتماع لها«، ونشير إلى أن اللجنة عقدت أول 
اجتماع لها يوم االثنين 6 مارس 2017 أى أن فترة عملها 
وفقا للقرار الجمهورى انتهت فعليا  يــوم  7 سبتمبر 
الحالى.  وقد ناقش االجتماع األول اسماء  مرشحى 
النقابة فى المجلس األعلى لتنظيم االعــالم والهيئة 
الوطنية لإلعالم،  وكذلك  تشكيل اللجان المختلفة 
للنقابة وبلورة ميثاق الشرف اإلعــالمــى. )ملحوظة.. 
اللجنة التأسيسة عقدت اجتماعها األول يوم 6 مارس 
أى قبل نشر القرار بالجريدة الرسمية يــوم 7 مارس 
2017 أى أن االجتماع وكل ما صدر عنه باطل لمخالفته 
ــذى نــص على أن اللجنة تباشر  الــقــرار الجمهورى ال

أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها(.
مــن ناحية أخــرى  طالب الكثيرون قــيــادات اللجنة 
التأسيسية بإظهار قــرار مد عملها وتساءلوا: إذا كان 
القرار قد صدر بالفعل فلماذا لم يتم نشره فى الجريدة 
الرسمية للدولة )الوقائع المصرية(  مثلما هو المتبع 

دائما فى مثل هــذه الــحــاالت ؟ وإذا لم يكن قد صدر 
بالفعل فلماذا يدلى الكنيسى بتصريحات  مر عليها 
شهر كامل تؤكد أن الــقــرار قد تم توقيعه رسميا من 

جانب رئيس الوزراء ؟
وفــى هــذا السياق نسأل  رئيس اللجنة: مــا صحة 
ما يتردد حالياً بشأن سعيكم إلقناع أعضاء مجلس 
النواب بإدخال تعديل على  المادة الخاصة بعدم أحقية 
أعضاء اللجنة التأسيسية فى الترشح النتخابات أول 
مجلس لنقابة اإلعــالمــيــيــن، حيث إن الــمــادة الثانية 
من القانون الــذى أصــدره مجلس النواب وصــدق عليه 
الرئيس السيسى قد نص فى مادته الثانية على أن 
يصدر رئيس مجس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، 
قـــرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة مــن أحــد عشر إعالميا 
مــن ذوى الخبرة مــن العاملين فــى المجال اإلعالمى 
العام والخاص، تتولى مباشرة إجــراءات تأسيس نقابة 
اإلعالميين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من 
توافر شــروط العضوية المنصوص عليها فى القانون 
المرافق. ويكون للجنة رئيس ووكيالن وأمين صندوق 
يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، وال يجوز ألعضاء 
هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة 

لإلعالميين«.

كارثة.. التليفزيون المصرى يروج للشواذ جنسًيا ! خالد قابيل »عايش 
الدور « !!!

بالغ لنيابة األموال العامة يكشف

صندوق الزمالة يخصم مستحقات 
شهرية من العاملين بدون سند قانونى! شهدت القناة األولى  األيام الماضية 

تحول كبير لخالد قابيل القائم بأعمال 
رئيس القناة األولى،  تمثل هذا التحول 
فــى عــدم رد قابيل على المكالمات 
ــن خـــالل  ــه مــ ــ ــة الـــــــــواردة ل ــي ــف ــات ــه ال
المحمول، وبــدأ يفرض على راغبى 
مقابلته تــحــديــد مــواعــيــد مــن خــالل 
الــســكــرتــاريــة مــمــا أغــضــب العاملين 
بالقناة األولى الذين أبدوا اعتراضهم 
على هــذه التصرفات قائلين: ومــاذا 
ــدر لـــه قـــرار  ســيــفــعــل قــابــيــل إذا صــ
رســمــى بشغل منصب رئــيــس القناة 
األولــى؟  وأكــدوا أنه بالتأكيد فى حال 
حــدوث ذلــك  فلن يقابل أحــدا بالمرة 
!! أما قابيل فقد أكد المقربون منه أنه 
برر تلك التصرفات بأن مسئولياته قد 
زادت بحضور اللجان واالجتماعات 
هذا بخالف تليفونات  مجدى الشين 
رئيس التليفزيون المتواصلة معه.. 
بالمناسبة نسأل: هل تم تفعيل قرار 
الشــيــن بتكليف نائبه عــالء بسيونى 
بــاإلشــراف على المحتوى البرامجى 
للقناتين األولــى والثانية أم ال ؟ وهل 
هــنــاك صــالحــيــات فعلية لبسيونى 
بموجب هذا القرار أم أنه مجرد قرار 

»شكلى« !

أعــلــن الــمــحــاســب خــالــد السبكى 
ــام بــالــقــطــاع االقــتــصــادى  ــع الــمــديــر ال
أنــه ســوف يتقدم ببالغ لنيابة األمــوال 
العامة بالتجمع الخامس ضد صندوق 
الزمالة فى ماسبيرو، نظرا لكونه غير 
مقنن ويــتــم خصم مستحقات مالية 
ــوال العاملين  شهرية منتظمة مــن أمـ
بالمبنى  دون وجود سند قانونى لهذا 
الخصم ودون تقنين لوائحه التى تم 
نشرها ما يعنى أن هذا الصندوق هو 

والعدم سواء.
وطــالــب السبكى زمــالئــه المعارين 
والحاصلين على إجــازات بــدون راتب 
عــدم ســداد أى مبالغ لصالح صندوق 
الزمالة عند تجديد إجازاتهم مشيًرا 
ــى أن صـــنـــدوق الـــزمـــالـــة صــنــدوق  ــ إل
وهــمــى لــيــس لـــه أى صــفــة قــانــونــيــة، 
وطالب شوقية عباس رئيسة القطاع 
االقتصادى السابقة أن تتحمل عواقب 
هــذا الخصم الــســابــق، كما طالب كل 
مــســئــول مــالــى فــى جميع القطاعات 
أن يمنع تحصيله ضعف القيمة التى 
يسددها زميله على نفس درجته ألن 
هـــذا الــخــصــم غــيــر قــانــونــى ومخالف 
للقانون وال يوجد له أى الئحة توجب 

ــدار قــرار  هــذا الــخــصــم.. ويتعين إصـ
بوقف تحصيل اإلدارات المالية من 
العاملين الــذيــن يطلبون تجديد مدد 
إجازاتهم السنوية بــأى مبالغ لصالح 
صندوق الزمالة ألنه صندوق وهمى؟!!! 
ويتعين من تضرر من سداده أى مبالغ 
لصالحه تقديم بالغ للنائب العام ضد 
كال من سولت له نفسه تحصيل هذه 
الــمــبــالــغ لــصــنــدوق وهــمــى )صــنــدوق 

الزمالة(. 
وكشف السبكى أن الخصم المعترف 
بــه فــقــط هــو قيمته 2٪ مــن إجمالى 
مستحقاتك )راتــب + حوافز + الئحة 
+ شــفــتــات( لــصــالــح الــرعــايــة الطبية 
فقط ومــادون ذلك ال يجب ســداده  أو 
يتم تحصيله بخالف اشتراك صندوق 
ــاعــى للمشتركين  ــم ــكــافــل االجــت ــت ال
فيه!!؟ وأوضــح أن الخصم كان بشكل 
اجــبــارى بتعليمات مــن شوقية عباس 
رئــيــس الــقــطــاع االقــتــصــادى السابقة 
وعــصــام األمــيــر رئيس اتــحــاد اإلذاعــة 
والتليفزيون السابق  ومحمود سعد 
رئــيــس الــشــئــون الــقــانــونــيــة المركزية 
ــحــاد  ســابــقــاً دون تقنين  لــرئــاســة االت

وضع الصندوق. 

ــــإلعــــالم مــنــذ  ــة الـــوطـــنـــيـــة ل ــئ ــي ــه ــدت ال ــقـ عـ
ــن، وبحضور  ــام  اجتماًعا برئاسة حسين زي أي
أعضاء المجلس لمتابعة أعمال لجان التطوير 
ــدســى والــمــحــتــوى  ــن ــه واإلصــــــالح الــمــالــى وال
البرامجى واإلدارى والبنية األساسية للوقوف 
على مــا تــم إنــجــازه خــالل الفترة الماضية من 

أعمال اللجان التى تم تشكيلها.
 ونــاقــش االجــتــمــاع مــا تــم إنــجــازه مــن تطوير 

فى محتوى وشكل إذاعــات وشاشات الوطنية 
لـــإلعـــالم، ومــنــاقــشــة أعــمــال لجنة 

ــرصــد وحــقــوق  الــمــقــتــرحــات وال
الجمهور ومقترحات العاملين 

ــر وتــفــعــيــل  ــطــوي ــت حــــول ال
ــل لـــعـــودة اإلعــــالم  ــم ــع ال
الوطنى فنياً وهندسياً 
بهدف تجويد المحتوى 
ــدم  ــقـ ــمـ اإلعــــــالمــــــى الـ
لــلــجــمــهــور حــيــث قدمت 
اللجنة توصية بــضــرورة 

عودة الشخصية االعتبارية 
ــودة  لــلــقــنــوات اإلقــلــيــمــيــة وعـ

البرامج الرئيسية التى تميز كل 
قناة، كما أوصت بالبحث عن موارد 

جديدة لتطوير الرعاية الطبية وتحسين الخدمة 
الطبية للعاملين بالهيئة.

والــســؤال هنا: اذا كنتم يا قــيــادات وأعضاء 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــإلعـــالم تــطــالــبــون بــعــودة 
الشخصية اإلعــتــبــاريــة لــلــقــنــوات اإلقليمية 
فكيف تسمحون باستمرار  اللوجو الموحد 
للقنوات اإلقليمية وهو الذى يحمل نفس األلوان 
الموجودة فى علم المثليين )الشواذ جنسياً(؟ 

ولــمــن ال يــصــدق عليه أن يــقــارن بين اللوجو 
الموضوع على القنوات حتى اليوم وبين ألوان 
علم الــشــواذ »الله يحرقهم«،  وســوف يجد أن 
اللوجو والعلم المشبوه يضم ألــوان قوس قزح 
وكالهما  يتكون من ستة خطوط بستة ألــوان 
األحمر والبرتقالى واألصفر واألخضر واألزرق 

والبنفسجى؟
ــى الـــقـــرار الــذى  وبــهــذه الــمــنــاســبــة نــشــيــر إلـ
ــى لتنظيم اإلعـــالم  ــخــذه  المجلس األعــل ات
برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد 
أحمد، منذ أيــام بحظر الترويج 
ــن أو  ــي ــي ــل ــث ــم ــارات ال ــ ــع ــشــ ــ ل
نشرها، حفاظا على السير 
واألخالق العامة واحتراما 
لقيم المجتمع وعقائده 
الصحيحة مـــؤكـــداً  أن 
الترويج لهذه الشعارات 
هـــو إفـــســـاد للمجتمع 

ينبغى أن يلقى جزاءه. 
كما حظر المجلس فى 
بيان لــه، ظهور المثليين فى 
أى من أجهزة اإلعــالم المقروءة 
والمسموعة والمرئية إال أن يكون 

اعترافا بخطأ السلوك وتوبة عنه.
ــذى  ــذا قـــراركـــم ال ــان هـ ــســأل: إذا كـ وهــنــا ن
نحييكم عليه فكيف تسمحون بالترويج لهذه 
الفئات الشاذة من خالل استمرار  ألوان اللوجو 
المشابه أللوان علمهم على شاشات التليفزيون 
المصرى الرسمى؟ ولــمــاذا ال تــصــدروا قــراراً 
عاجالً بإزالة هذا اللوجو الذى يقوم بالترويج 

لهذه األفعال النكراء لتلك الفئات الضالة ؟!

سؤال لحمدى الكنيسى:

الكنيسى

نادية

ممدوح
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البساط
األخضر

لم يكن فوز منتخب مصر على نظيره 
الكونغولى كفيالً فقط بضمان تأهل 
الفراعنة إلى كأس العالم بعد غياب، 
ولــكــنــه جـــاء أيــضــاً ليضمن للمنتخب 
تحقيق قــفــزة فــى التصنيف الشهرى 
للمنتخبات، والـــذى يــصــدره االتــحــاد 

الدولى لكرة القدم.
وقبل مواجهة الكونغو كشف تصنيف 
الفيفا للمنتخبات الصادر فى منتصف 
الشهر الماضى، عن احتالل الفراعنة 
المركز الــــ30 على مستوى منتخبات 

العالم برصيد نقاط بلغ 815 نقطة.
ــا  وضـــمـــن الـــمـــركـــز الـــــــ30 عــالــمــًي
للفراعنة فى تصنيف الشهر الماضى 
صـــدارة المنتخبات األفــريــقــيــة حيث 
احتل المنتخب التونسى المركز الثانى 
على المستوى األفــريــقــى بحلوله فى 
الــمــركــز الــــ31 عــالــمــًيــا، وفــى المركز 
الــثــالــث جـــاء منتخب الــســنــغــال الــذى 
احتل المركز 33 على مستوى منتخبات 
ــاً جــاء منتخب الكونغو  ــع الــعــالــم، وراب
الديمقراطية والـــذى حــل فــى المركز 
ــم الــمــنــتــخــب الــنــيــجــيــرى  ــت 42، واخــت
عقد الـــ5 األوائـــل على مستوى القارة 

السمراء بحلوله فى المركز الـ44.
كما تــصــدر الــفــراعــنــة فــى تصنيف 
الــشــهــر الــمــاضــى تــرتــيــب المنتخبات 
العربية حيث جاءت تونس فى المركز 
الثاني، وحلت السعودية ثالثة بتواجدها 
فــى المركز 53 عالمًيا، وفــى المركز 
الــرابــع عربياً جــاء المنتخب المغربى 
)56 عــالــمــًيــا(، فيما احــتــل المنتخب 
ــرى الــمــركــز الــخــامــس عربياً  ــجــزائ ال

والـ62 على مستوى العالم.

ــق الــحــكــم الــجــامــبــى  ــلـ مـــا إن أطـ
بــكــارى جــســامــا صــافــرة نــهــايــة لقاء 
مصر والكونغو معلناً تأهل الفراعنة 
لمونديال روسيا 2018، حتى انهالت 
ــن كــل  ــ ــخــب م ــت ــن ــم الـــتـــهـــانـــى عـــلـــى ال
االتجاهات احتفاال باإلنجاز الذى طال 

انتظاره.
ــان قسم كبير مــن تلك التهانى  وكـ
قادًما من الوسط الفنى الــذى حرص 
ــه عــلــى دعــم  ــي ــدد مـــن الــمــنــتــمــيــن إل عـ
ــام الــكــونــغــو مـــن داخـــل  ــ الــفــراعــنــة أم

مدرجات ملعب برج العرب.
وعبر حساباتهم الرسمية على مواقع 
التواصل االجتماعى قــدم العديد من 
الفنانين التهانى لمنتخب الفراعنة 

وجماهيره بالتأهل لكأس العالم.
ولــم تقتصر التهانى على الفنانين 
المصريين فقط بل انضم إليهم العديد 
مـــن الــفــنــانــيــن الـــعـــرب ومـــن ضمنهم 
المطربة اللبنانية إليسا، والمطرب 

اإلماراتى حسين الجسمى.
والقـــت تــهــانــى الفنانين للمنتخب 
تــفــاعــاًل كــبــيــًرا مــن متابعيهم، حيث 
انهالت التعليقات المعبرة عن فرحتها 

بالتأهل المصرى للمونديال.

قفزة منتظرة فى 
تصنيف الفيفا 

طوفان مباركات فنية 

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
الكالب المعشوق 

األول لنجم الزمالك
كاسونجو ينقل عش 

الزوجية للقاهرة 
حاوى ميت عقبة 

يجهز عقيقة عائشة 
ــه جــمــعــة العـــب وســط  ــل يــهــتــم عــبــد ال
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك 
ــيــة الـــحـــيـــوانـــات األلـــيـــفـــة خــاصــة  ــتــرب ب
»الــكــالب«، ويمتلك جمعة »كلًبا« كبيًرا 
نــوعــه »جــيــرمــن« يصطحبه معه فــى كل 

مكان.
وتألق عبد الله جمعة مع الفريق األبيض 
منذ انضمامه فى بداية الموسم من نادى 

إنبى بعد انتهاء إعارته للمصرى.
الجدير بالذكر أن عبد الله جمعة هو 

شقيق صالح جمعة نجم النادى األهلى.

وصلت إلى القاهرة زوجة الالعب الكونغولى 
كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق األول لكرة 
القدم بنادى الزمالك، لإلقامة معه خالل الفترة 

الحالية.
ــى مصر  ــة الــالعــب حــضــرت إلـ وكــانــت زوجــ
وقتما كان يلعب كاسونجو فى صفوف االتحاد 
ــى مدينة  الــســكــنــدري، وعــاشــت مــعــه لــفــتــرة ف

اإلسكندرية.
وكــان الزمالك ضــم المهاجم الكونغولى من 
صــفــوف زعــيــم الــثــغــر، فــى صفقة هــى األغــلــى 
للقلعة البيضاء هــذا الموسم، حيث بلغت ثمن 

الصفقة 15 مليون جنيه.

يــنــوى محمد إبــراهــيــم صــانــع ألــعــاب فريق 
الكرة األول بنادى الزمالك إقامة عقيقة البنته 
»عائشة« التى رزقه الله بها خالل األيام القليلة 

الماضية، لتكون ثانى أبنائه بعد ياسين.
ــم زمــالئــه  ــراهــي ــن الــمــقــرر أن يــدعــو إب ومـ
بالفريق األبيض وأعضاء الجهاز الفنى على 
العقيقة الــتــى سيقيمها فــى أحــد المطاعم 

العامة.
ولم يشارك حاوى الزمالك مع فريقه حتى 
اآلن فى مباريات الــدورى، بسبب عدم اكتمال 
شفائه من اإلصابة التى يعانى منها فى قدمه 

اليسرى.

كتب – ضياء خضر 

بأمر اإلنجاز.. كوبر قائدًا لكتيبة الفراعنة فى المونديال
الشك أن أجواء الفرحة التى تلت تأهل منتخب 
ــى مــونــديــال روســيــا 2018، لــن تعرف  مصر إل
طريقها للهدوء ســريــًعــا، خصوًصا أن وصــول 
الفراعنة للمونديال جــاء بعد غياب طويل 28 
عاًما، منذ الظهور األخير للمنتخب فى المحفل 
الكروى العالمى بنسخة عام 1990 التى أقيمت 

فى إيطاليا.
ورغــم أن تأهل المنتخب جــاء بشق األنفس 
وبــعــد فـــوز صــعــب عــلــى نــظــيــره الــكــونــغــولــى فى 
الجولة قبل األخــيــرة للتصفيات، إال أن حسم 
الفراعنة لبطاقة العبور للمونديال جــاء ليزيح 
ضغوطاً بالجملة عــن الجهاز الفنى للمنتخب 
بقيادة األرجنتينى هيكتور كوبر، ومسئولى اتحاد 
الكرة وفى مقدمتهم هانى أبوريدة رئيس مجلس 

إدارة الجبالية.
ويسعى مجلس إدارة الجبالية إلنــهــاء ملف 
المكافآت الخاصة بالمنتخب سريًعا كنوع من 
رد الجميل لالعبين والجهاز الفنى، حيث ينتظر 
أن يبدأ اتحاد الكرة بتسليم الالعبين المكافآت 

المنصوص عليها فــى الئحة 
المنتخب.

عـــلـــى أن يــعــقــب 
ــمــهــم  ــي ــســل ذلـــــــك ت

ــآت  ــافـ ــكـ أى مـ
اســتــثــنــائــيــة أو 

هــدايــا تلقاها المنتخب مــن رجـــال أعــمــال أو 
جهات خــارج مصر، احتفاالً بتأهله للمونديال 

الروسى.
ــق أمـــام  ــطــري ــطــع مــجــلــس اتـــحـــاد الـــكـــرة ال وق
األصـــوات المطالبة باإلطاحة بكوبر من تدريب 
الفراعنة بــداعــى ســوء مستوى المنتخب وعــدم 
تقديمه أداء جيداً تحت قيادة المدرب األرجنتينى، 

حيث أكد مجلس الجبالية استمرار كوبر، مؤكًدا 
أن النتائج هى المعيار األول لتقييم أى مدرب.

ــر مـــدرب  ــوب ويــنــتــظــر األرجــنــتــيــنــى هــيــكــتــور ك
الفراعنة انتهاء ارتــبــاط الفريق بمباراة الجولة 
األخيرة فى التصفيات أمــام غانا، والمقررة يوم 
6 نوفمبر المقبل، لعقد عــدة جلسات عمل مع 
مسئولى الجبالية، لحسم برنامج إعداد الفراعنة 

للمونديال.
حيث ينوى كوبر تكريس جهوده خالل الفترة التى 
ستسبق مباراة غانا لتحضير البرنامج اإلعــدادى 
الــخــاص بالمنتخب، بما يشمله مــن معسكرات 
ومباريات وديــة سيخوضها الفريق خالل األشهر 
المقبلة، وحتى موعد النهائيات العالمية فى يونيو 

من العام المقبل.
ويــتــرقــب الــجــهــاز الــفــنــى لــلــفــراعــنــة ومسئولو 
الــجــبــاليــة ومـــن خلفهم الــمــاليــيــن مــن جماهير 
المنتخب، مراسم قرعة المونديال والتى ستجرى 
فــى األول مــن ديسمبر المقبل، والــتــى سيتحدد 
فــى ضوئها شكل المجموعة وهــويــة الــفــرق التى 

ستنافس الفراعنة بها.
وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن انــتــصــار المنتخب 
األخــيــر على الكونغو ضمن للفراعنة إحكام 
ــدارة المجموعة الخامسة  قبضتهم عــلــى صــ
بالتصفيات األفريقية المؤهلة لمونديال روسيا، 
حيث رفــع الفوز على الكونغو رصيد المنتخب 

ــفــارق 4 نقاط  إلـــى 12 نــقــطــة، ب
عن منتخب أوغــنــدا صاحب 

المركز الثانى.

أسطورة »النحس الذى ال ُيقهر« 

عبد الغنى الهدف األول لسخرية السوشيال ميديا 

تحطيم 
جاء تأهل المنتخب إلى نهائيات مونديال روسيا 
2018، لــيــضــرب عــصــفــوريــن بــحــر واحــــد، حيث 
أنهى الغياب الطويل للفراعنة عن العرس الكروى 
العالمي، بعدما ظهر فيه الفراعنة آلخر مرة عام 
1990، وكذلك ضمن فك نحس األرجنتينى هيكتور 
كوبر المعروف على الساحة الدولية باسم المدرب 
المنحوس، نــظــراً لكم الــمــبــاريــات النهائية التى 
خاضها خالل مشواره التدريبى وكان مصيره فيها 

الخسارة.
ــة مع  ــراعــن ــف ــأهــل عــقــدة ال ــت وكـــذلـــك أنــهــى ال
التصفيات المونديالية بعد سنوات من العذاب، 
ــخــاصــة بنسخ  وتـــحـــديـــًدا فـــى كـــل الــتــصــفــيــات ال

المونديال التى تلت نسخة إيطاليا 1990.
وودع المنتخب تصفيات مــونــديــال 1994 بعد 

ــادة لــقــاء زيمبابوى الشهير إللــقــاء طــوبــة على  إعـ
العب زيمبابوى وانتهى اللقاء المعاد بالتعادل ليفقد 

الفراعنة فرصة التأهل.
ــرصــة الــتــأهــل  ــمــصــرى ف وخــســر الــمــنــتــخــب ال
لمونديال 1998 بعد الهزيمة أمــام ليبيريا بهدف 
ــورج ويـــا كــمــا فــقــد حــلــم الــصــعــودى  لــأســطــورة جـ
لمونديال 2002 بعد التعادل الشهير مع الجزائر 

بهدف لكل منهما بالجولة األخيرة فى عنابة.
وفــى تصفيات 2006، أضـــاع منتخب مصر عدة 
نقاط مع مدربه األسبق اإليطالى تارديللي، ولم يفلح 
حسن شحاتة المدير الفنى الذى تولى المسئولية بعده 

فى إنقاذ حلم التأهل للمونديال.
وفى مونديال 2010، خسر منتخب مصر بعد مباراة 

فاصلة مع الجزائر فى ملعب أم درمان بالسودان.

وفقد الفراعنة بطاقة التأهل لمونديال 2014 
بعد هزيمة قاسية أمام غانا بستة أهداف مقابل 

هدف واحد وفشل فى تعويضها بالقاهرة.
أما بالنسبة لكوبر الــذى طلق رسمًيا لقب 
ــمــدرب الــمــنــحــوس، بعدما قــاد الفراعنة  ال
للمونديال، نجد أن تاريخ المدرب األرجنتينى 

حافل باالخفاقات فى المباريات النهائية.
حيث فشل كوبر فى تحقيق بطولة دورى 
أبطال أوروبا بعد الوصول للنهائى مرتين مع 
فالنسيا اإلسبانى عامى 2000 و2001 كما 
خسر الــدورى اإليطالى مع إنتر ميالن فى 
آخر جولة موسم 2001 – 2002، واستمر 
نحسه مع منتخب مصر بخسارة نهائى أمم 

أفريقيا 2017 على يد الكاميرون.

تــصــدر مــجــدى عبدالغنى نــجــم منتخب مــصــر السابق 
والنادى األهلى حديث رواد مواقع التواصل االجتماعى، منذ 

حسم الفراعنة تأهلهم لمونديال روسيا.
وكانت السخرية هى الجرعة الثابتة التى تم توجيهها 
لعبدالغنى كــونــه ظــل يعاير المصريين لسنوات بالهدف 
الوحيد الــذى سجله فــى شباك هولندا بمونديال 1990، 
وهو الهدف الوحيد حتى اآلن لمصر فى تاريخ مشاركتيها 

السابقتين بالمونديال.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعى العديد الكوميكس 
التى سخرت من مجدى عبدالغنى، بعد اقــتــراب أسطورة 

هدفه المونديالى من التوارى إلى األبد.
ــد البعض أن عبدالغنى لــن يكف عــن معايرة   فيما أك
المصريين بهدفه فى مونديال 1990، إلى أن يحرز المنتخب 
هدفاً فى مونديال روسيا، ليصبح هدف عبدالغنى ليس 

الوحيد لمصر فى المونديال.
وحتى قبل المباراة كان مجدى عبدالغنى مادة دسمة 

لسخرية رواد مواقع التواصل االجتماعى، حيث أكد 
الكثيرين أن عضو مجلس الجبالية هو الوحيد الذى 
كان يتمنى عدم تأهل الفراعنة للمونديال، ليستمر 

فى إذالل المصريين بهدفه حتى مونديال 2022.

التأهل يجبر ميدو 
على الدايت 

جدد أحمد حسام ميدو مــدرب فريق وادى 
دجلة تعهده باتباع نظام غذائى قاس إلنقاص 
وزنـــه، وذلــك بعدما كــان قــد وعــد بذلك حال 

تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا 2018.
وكان ميدو قد داعب متابعيه على تويتر، قبل 
ساعات من مباراة الفراعنة أمام الكونغو، حيث 
نشر تغريدة على حسابه الرسمى بتويتر قال 
فيها »أنــا عند وعــدى لو صعدنا هرجع كده«، 
وأرفق تغريدته بصورة له وهو فى بداية مشواره 

التدريبى وقتما كان وزنه مثالياً.
وعقب فوز المنتخب ذكر الكثير من متابعى 
ميدو على تويتر العب الزمالك السابق بوعده، 
ليؤكد األخير أنــه سيلتزم بالريجيم إلنقاص 
وزنه، ليكون جاهزاً للمشاركة مع الفراعنة فى 
المونديال، حــال احتاجه األرجنتينى هيكتور 

كوبر مدرب الفراعنة.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن ميدو كــان قد سبق 
وحلق شعره تماماً التزاًما منه بتعهد قطعه 
على نفسه حال فوز فريق ليستر سيتى بلقب 
الدورى اإلنجليزى الموسم قبل الماضى، حيث 
قام ميدو بحالقة شعره على الهواء بعدما توج 

ليستر سيتى رسمياً وقتها باللقب اإلنجليزى.
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أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم
كورس إنجليزى 
لغزال فى كندا 

 الننى يعود إلنجلترا 
بالبهارات 

تذكارات مصرية من كهربا 
لنجوم اتحاد جدة

حرص على غزال العب منتخب مصر السابق 
والمحترف فى صفوف نادى فانكوفر وايتكابس 
الكندى، على االنتظام فى كورس تعليمى لزيادة 
إتقانه للغة اإلنجليزية لتسهيل تعامالته فى كندا.

وكان غزال قد انتقل لصفوف الفريق الكندى 
خــالل االنتقاالت الصيفية األخــيــرة، بعد فترة 
احتراف قصيرة فى الصين، سبقها فترة أطول 

فى الدورى البرتغالى.
ويــرى غــزال أن مستواه فى اللغة اإلنجليزية 
ليس مرضياً بــالــدرجــة الكافية، لذلك حرص 
على التسجيل فى دورة مكثفة بأحد مراكز تعليم 

اللغات.

تحرص زوجة محمد الننى العب منتخب مصر 
ونــادى أرسنال اإلنجليزى على شراء كميات من 
ــمــواد الــالزمــة لعمل أطــبــاق طعام  الــبــهــارات وال
مصرية، لتعود بها إلى إنجلترا بالتزامن مع كل 

زيارة تقوم بها إلى مصر.
ــى تلك الــخــطــوة نظراً  وتلجأ زوجـــة الننى إل
لعدم تــوافــر بعض تلك األصــنــاف فــى األســواق 
اإلنــجــلــيــزيــة، فــى حين أنــهــا تحتاجها لصناعة 

وجبات مصرية لنجم الفراعنة.
وكانت زوجــة الننى قد حضرت معه للقاهرة 
مــؤخــراً تزامناً مع مشاركته بمعسكر المنتخب 

ومباراته األخيرة أمام الكونغو.

حــرص محمود عبدالمنعم كهربا العــب نادى 
الــزمــالــك والــمــعــار لصفوف فــريــق اتــحــاد جدة 
السعودى على شــراء عدد من الهدايا التذكارية 
ذات الطابع المصرى، قبل عودته من القاهرة إلى 

صفوف فريقه.
وينوى كهربا تقديم تلك الهدايا إلــى زمالئه 
فى الفريق والتشيلى لويس سييرا المدير الفنى، 

وأسامة المولد مدير الكرة.
ويتمتع كهربا بعالقة جيدة مع معظم زمالئه 
فــى فريق اتــحــاد جــدة، نــظــراً لــروحــه الفكاهية 
ومداعباته الدائمة لالعبين وأعــضــاء الجهاز 

الفنى للفريق السعودى.

إعداد: محمد الصايغ- سارة عبدالباقى

كتب – محمد الصاوى

سارة عبدالباقى

كتب – ضياء خضر

رأى

 محمد الراعى

مبروك لكل املصريني
مــــبــــروك لـــمـــصـــر.. مــــبــــروك لــكــل 
المصريين.. أجمل وأحلى وأغلى فرحة.. 
ــتــقــديــر لــلــجــهــاز الفنى  كـــل الــتــحــيــة وال
للمنتخب بقيادة كــوبــر ولــكــل الالعبين 
والتحاد الكرة رغم وجود بعض األخطاء 
ــحــســاب..  لــكــن الـــنـــهـــاردة لــيــس يـــوم ال
النهاردة الفرح.. النهاردة مصر اليوم فى 
عــيــد.. مصر الــيــوم فــى موسكو.. مصر 

اليوم فى المونديال.
مــبــروك لجمهور مصر العظيم اللى 
دعـــم وصــبــر حــتــى تــحــقــق الــحــلــم بعد 
غياب 28 سنة.. وظــل جيل يسلم جيال 
على مر السنين، حتى تحول الحلم إلى 
حقيقة بالجيل الذهبى صالح وحجازى 
والننى وصبحى وترزيجيه وربيعة وسعد 
سمير وعبدالشافى والسعيد وجمعة 
وعاشور وجبر والشناوى وإكرامى وجمال 
والــمــخــضــرم األول الــحــضــرى والــثــانــى 
فتحى، جــاءت الفرصة الذهبية التى لم 
تــأت لغيرهم من مواهب مصر فى كرة 

القدم.
ــا نحلم مــن 34 حتى  ظللنا 56 عــاًم
حققه جيل 90 التوأم حسن وإسماعيل 
يوسف وشوبير وجمال عبدالحميد وطلبة 
وأبوزيد ورمزى وعبدالغنى وعبدالرحمن 
ــكــاس ويــكــن وربــيــع وسليمان وأيمن  وال
طاهر وغيرهم، وهــا هى 28 عاًما تمر 
وأكثر من 30 مليون مصرى ولــدوا بعد 
عـــام90 ويسمعون عــن كــأس العالم ولم 
يــروا بلدهم مصر فيه.. وأخــيــًرا تحقق 
الــحــلــم ولــكــن ال نــريــد أن تــظــل أجــيــال 
وأجــيــال ال تـــرى الــمــونــديــال، وال نريد 
أن تنسينا الفرحة التخطيط للحفاظ 
على الحلم ونبقى على القمة وأن نصل 
للمونديال كل مــرة وليس كل 50 أو 30 

سنة.
السعودية شــاركــت ألول مــرة عــام 94 
وهــا هــى تصل للخامسة، كــوت ديــفــوار 
وغانا وصال ألول مرة عام 2006 ووصال 
3 مرات متتالية ومازاال يحلمان بالرابعة.

نيجيريا فــى المجموعة النارية وقد 
وصلت رسميا لروسيا، وهذه سادس مرة 
لها وأول مــرة وصلتها كــان عــام 94، هل 
هم األحسن تخطيطا ومواهب وقــدرات 
عــن المصريين؟ تــونــس وصــلــت عملًيا 
ــذه هــى الــمــرة الــخــامــســة.. المغرب  وهـ
كافحت وانتصرت ولديها مباراة فاصلة 
مع منافسها العنيد الشديد كوت ديفوار 
فــى أبــيــدجــان وتــحــتــاج لنقطة الــتــعــادل 
وتــصــل لــلــمــونــديــال لــلــمــرة الــخــامــســة.. 
والسعودية العربية وصلت فعال وللمرة 
الخامسة أيًضا وأول مرة لها كانت عام 

.94
فى النهاية مبروك للمصريين ولكن 
نريد من اتحاد الكرة التخطيط للحفاظ 
عــلــى الــحــلــم حــتــى ال نــعــيــش الــحــرمــان 

سنوات وأزمان.

قائمة الخطيب تحاصر طاهر بسالح المخالفات 
ــواء المعركة  ــزداد أجــ ــ يـــوم بــعــد يـــوم ت
االنتخابية بالنادى األهلى سخونة، بعدما 
بدأت مالمح قائمة محمود الخطيب فى 
االتضاح بشكل كبير، أو على األقــل بعد 

حسم أركانها األساسية.
وسريعاً بدأ الخطيب وقائمته نشاطهم 
بــجــوالت انــتــخــابــيــة فــى مــقــرى األهــلــى 
بالجزيرة ومدينة نصر، وهــى الجوالت 
الــتــى راقــبــهــا طــاهــر والمحسوبين على 
جبهته عن بعد بشكل جيد، لقياس مدى 
الشعبية التى يتمتع بها الخطيب وقائمته 

فى أوساط الجمعية العمومية للنادى.
ورغــــم إدراك الــخــطــيــب أن الــمــلــف 
الخدمى واإلنــشــائــى يعد أحــد الجوانب 
المرجحة لكفة طاهر فى االنتخابات، إال 
أن بيبو وقائمته عقدوا العزم على توجيه 
ضــربــة لــطــاهــر فــى هـــذا الــمــلــف والـــذى 
يعد أحد مكامن قوة األخير فى المعركة 

االنتخابية.
ــز الـــدعـــايـــة الــســلــبــيــة لقائمة  ــك ــرت وت
ــى مــلــف  ــلـ ــر عـ ــاهــ الـــخـــطـــيـــب ضــــد طــ
المخالفات المالية التى سجلها الجهاز 
المركزى للمحاسبات على مجلس إدارة 
األخير، والتى كانت سبباً فى قيام وزارة 
الشباب بإحالة مجلس طاهر إلى النيابة 

العامة قبل نحو شهرين، لتبادر األخيرة 
التحقيق فى تلك المخالفات.

ــجــوالت االنــتــخــابــيــة لقائمة  ــالل ال وخـ
ــاء  ــضـ ــر األعـ ــ ــي ــب األخــ ــالـ ــب طـ ــخــطــي ال
ــادى، وعـــدم  ــ ــن ــ ــات لــمــصــلــحــة ال ــف ــت ــاالل ب
التغاضى عن إهــدار أمــوال الــنــادى على 
يد المجلس الحالى، تحت وطأة النشاط 
اإلنشائى والخدمى الــذى شهدته القلعة 

الحمراء فى عهد إدارة طاهر.
وكــــــان تـــقـــريـــر الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزى 
للمحاسبات عن األعوام الثالثة السابقة، 
قد رصد 15 مخالفة إداريــة ومالية على 
اإلدارة الحالية لــأهــلــى، حيث تمثلت 
ــاد تــعــاقــدات  تــلــك الــمــخــالــفــات فــى إســن
بــاألمــر المباشر للكافيتريات بالنادى، 
وعدم سداد ضرائب كسب العمل لبعض 
ــل الــنــادى 10  الالعبين بــالــنــادى، وتــحــُمّ
ماليين جنيه نيابة عــن العــبــى الفريق 
الــكــروى األول، عبدالله السعيد ووليد 

سليمان، دون وجه حق.
ــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن الــقــائــمــة  ــجـ وتـ
ــة لــلــخــطــيــب شــهــدت دخـــول  ــي ــخــاب ــت االن
العامرى فاروق فى منصب نائب الرئيس 
على أن يترشح خالد مرتجى على منصب 
العضوية، وخالد الدرندلى فى منصب 

أمين الصندوق. 
وتضم قائمة بيبو كذلك كال من رانيا 
علوانى، محمد الدماطى للعضوية فوق 

السن، محمد سراج الدين، محمد جمال 
الجارحى للعضوية تحت السن.

ولعل أكبر دليل على أن الفترة المقبلة 
ستشهد أحداثاً متسارعة وساخنة على 
صعيد المعركة االنتخابية فــى القلعة 
الــحــمــراء، الواقعة التى شهدتها أروقــة 
النادى يوم الجمعة الماضى، على هامش 

زيارة قائمة الخطيب لمقر الجزيرة.
حيث قــام عــمــاد وحــيــد عضو مجلس 
اإلدارة الحالى بالتطاول والتعدى لفظياً، 
على خــالــد مرتجى المرشح فــى قائمة 
الخطيب، داخل المبنى االجتماعى بفرع 

الجزيرة.
وحدثت الواقعة عقب جلسة الخطيب 
ومرتجى وخــالــد الــدرنــدلــى فــى حديقة 
الــنــادى بعد أداء صــالة الجمعة وعقب 
مغادرة الخطيب وبعض األعضاء، توجه 
مرتجى للمبنى االجتماعى للقاء أحد 
أصــدقــائــه، وفــجــأة انــدفــع عــمــاد وحيد 
الذى يربطه بمرتجى عالقة نسب، وقام 
بسبه والتطاول عليه بألفاظ غير الئقة 
باإلضافة إلى تهديده بأنه سيطرده من 

النادى.
ــول الــحــضــور  ــو مــا تــســبــب فــى ذهــ وهـ
خاصة أن مرتجى لم يرد خالد عليه ونظر 
إليه وترك المكان واكتفى بقول: »أنا ابن 
ناس ومتربى ولن أرد ألننى أراعــى صلة 

النسب ولن انساق وراء أى مهاترات«.

بيليات يتصدر أهداف 
الزمالك فى ميركاتو الشتاء 

دخل الزيمبابوى خاما بيليات مهاجم فريق نادى صن داونز الجنوب إفريقى 
مــجــددا ضمن اهتمامات مسئولى نـــادى الــزمــالــك للتعاقد معه خــالل فترة 
االنتقاالت الشتوية المقبلة، فى ظل اقــتــراب انتهاء عقد الالعب مع النادى 

الجنوب إفريقى.
ويسعى الزمالك الستغالل انتهاء عقد الالعب مع النادى الجنوب إفريقى 
بنهاية الموسم الحالى، من أجل الحصول على توقيع بيليات فى الفترة 

المقبلة.
وتواجدت وكيلة أعمال الالعب الزيمبابوى فى القاهرة خالل 
الفترة الماضية، وحضرت إحــدى مباريات الفريق األبيض فى 
الدوري، تمهيدا للتفاوض مع إدارة الزمالك بشأن انتقال الالعب 

للفريق األبيض فى الموسم المقبل.
ومن ناحية أخرى يحرص 
ــاز الـــطـــبـــى لــلــفــريــق  ــهـ ــجـ الـ
األبيض بقيادة الدكتور محمد 
أسامة على تجهيز حــازم إمام 
ــفــريــق فى  ــل ــن ل ــمـ الــظــهــيــر األيـ
ظــل إصــابــتــه بــشــد فــى العضلة 
الخلفية تعرض له فى مباراة إنبى 
األخيرة فى الجولة الرابعة لمسابقة 

الدورى.
ــى معسكر  ويـــتـــواجـــد الـــالعـــب فـ
الــفــريــق الــحــالــى بالتجمع الــخــامــس، 
لتجهيزه للحاق بمباراة طنطا المقبلة فى الدورى، 

خاصة أنه الظهير األيمن األساسى للفريق.
وعلى صعيد آخر تلقى نادى الزمالك ردا من 
ــذار الــذى أرســلــه النادى  اتــحــاد الــكــرة على االنـ
األبــيــض للجبالية يتهم مجلس اتــحــاد الــكــرة 
بتجاهله تسليم مبلغ 2٧5 ألــف دوالر للقلعة 

البيضاء عبارة عن قيمة مستحقات النادى من الدفعة األولــى من مكافأة رابطة 
أبطال إفريقيا والتى قام االتحاد األفريقى بإرسالها إلى اتحاد الكرة على سبيل 

األمانة لتسليمه لنادى الزمالك.
وأخطر مجلس اتحاد الكرة إدارة النادى بأن هذا المبلغ جزء من الديون الموجودة 
على الزمالك لــدى اتحاد الــكــرة، ســواء من المستحقات الخاصة للجبالية لدى 
النادى أو مستحقات الالعبين الراحلين الذين تقدموا بشكاوى من قبل ضد القلعة 
البيضاء، خاصة وان اتحاد الكرة وافق على قيد صفقات الزمالك بعد االتفاق على 

اقتراح الجبالية بجدولة مديونيات النادى.
وعلى صعيد آخر أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن النادى يضم أفضل فريق 
كرة قدم بالدورى المصرى ومدير فنى جيد ومحترم وهو ما يجعله قادراً على التتويج 
بكل البطوالت األمر الذى جعل موسم ضرب استقرار الفريق يبدأ مبكراً بالحديث 

عن عروض للمدير الفنى ورغبة الالعبين فى الرحيل.
وأشار رئيس الزمالك بأن الشائعات أصبحت تحاصر فريق الكرة بهدف زعزعة 
تركيز الالعبين وتشتيت تركيزهم، مؤكداً أن أحمد الشناوى لن يلعب لأهلى 

ومستمر مع الفريق ونيبوشا لن يرحل.

 دوالرات العراق تهدد استمرار يوسف مع بتروجت

نقاط الجيش تحسم مستقبل العشرى مع إنبى 
ربــطــت إدارة نـــادى إنــبــى مصير طــارق 
العشرى مــدرب فريق الكرة األول بالنادى، 
بالنتيجة التى سيحققها الفريق فى مباراته 
المقبلة أمـــام طــالئــع الــجــيــش، والــمــقــرر 
إقــامــتــهــا يـــوم الجمعة الــمــقــبــل، فــى إطــار 
الجولة الخامسة لمسابقة الــدورى الممتاز 

لكرة القدم.
وتشير المعلومات الواردة من داخل النادى 
البترولى إلى أن مجلس إدارته برئاسة عالء 
خشب لن يتردد فى اإلطاحة فوراً بالعشرى 
من تدريب الفريق، حــال فشل الفريق فى 

حصد نقاط لقاء الجيش.
وتسيطر حالة من عدم الرضا على إدارة 
النادى تجاه الفريق والعروض المتواضعة 
التى قدمها منذ بــدايــة الموسم، حيث لم 
يستطع تحقيق أى فوز فى المباريات األربعة 
التى خاضها فى البطولة حتى اآلن، مكتفياً 
بإحراز نقطتين فقط من تعادلين ليستقر 
فــى المركز الــــ15 بــجــدول ترتيب مسابقة 

الدورى.
وكانت إدارة النادى البترولى عازمة على 

اإلطاحة بالعشرى عقب مباراة الفريق فى 
الجولة الرابعة لــلــدورى والــتــى جمعته مع 
الزمالك، إال أن انتهاء ذلك اللقاء بالتعادل 
بعد تقديم الفريق البترولى أداء مقبول 
ــداً للزمالك طــوال  ونجاحه فــى أن يكون ن
اللقاء، دفــع مسئولو النادى لمنح العشرى 

فرصة أخرى لجولة جديدة.
وكانت تقارير سابقة قد أشــارت إلــى أن 
بديل العشرى فى تدريب إنبى لن يخرج عن 
الثنائى شوقى غريب وإيهاب جالل، واللذين 
ــادى أنهما األنــســب لقيادة  ــن تــرى إدارة ال
الفريق حال تمت اإلطاحة فعلياً بالعشرى 

عقب مباراة الجيش.
وتستبعد اإلدارة البترولية 

فكرة اســتــقــدام مــدرب 
أجنبى لقيادة الفريق 
مستقبالً، نظراً لما 
ستكبده الــنــادى من 
مبالغ مالية طائلة 
للتعاقد مع مدرب 

من الخارج.

بــدأ القلق يتسرب إلــى إدارة نـــادى بتروجت 
وذلــك خشية تقدم محمد يوسف مــدرب فريق 
الكرة األول بالنادى باستقالة مفاجئة من قيادة 

الفريق البترولى.
وجاءت مخاوف إدارة بتروجت من رحيل يوسف 
دون سابق إنذار، على خلفية معلومات تفيد بتلقى 
محمد يــوســف عــرضــاً مــغــريــاً مــن أحــد األنــديــة 
ــذى يسعى للحصول على خدمات  العراقية، وال

مدرب الفريق البترولى مقابل راتب شهرى مغرِ.
ويتمتع يوسف بسمعة ال بأس بها فى الــدورى 
العراقي، حيث سبق وقاد فريق الشرطة العراقى 
وحقق معه نتائج جيدة وساهم فى تحقيقه لقب 
الــدورى العراقى قبل أن يرحل عنه لخالفات مع 

إدارة النادى.

وتتخوف إدارة بتروجت من أن تنجح إغراءات 
النادى العراقى فى دفع يوسف للقفز من مركب 
الــنــادى البترولى وتقديم استقالته مــن تدريب 
الفريق فى منتصف الموسم، األمــر الــذى جعل 
عــددا من أعضاء مجلس إدارة النادى يقترحون 
عقد جلسة مــع يــوســف، يتم خاللها مصارحته 
بمخاوف اإلدارة، والحصول منه على وعد شرف 
بعدم التخلى عن قيادة الفريق، واحترام التعاقد 

الذى يربطه مع النادى.
وتجدر اإلشـــارة إلــى أن فريق بتروجت يحتل 
المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الــدورى 
الممتاز برصيد 5 نقاط حصدهم الفريق خالل 

4 جــوالت مــرت من عمر المسابقة بواقع 
انتصار وحيد وتعادلين وخسارة واحدة، 
ويستعد الــفــريــق الــبــتــرولــى لمواجهة 
ــاء فــى إطــار  ــعـ ســمــوحــة الــيــوم األربـ

الجولة الخامسة للدورى. 

اخلطيب

يوسف

طاهر

العشرى

أمام

بيليات



األخيرة

فى هذا اليوم كانت قلوب املاليني تتعلق باجلبهة تهتف ملصر وجليشها تهتف للشهيد البطل وتغنى للوطن

عدم معاقبة 
مروجى 

الشائعات 
يجعل 

احلكومة فى 
دائرة االتهام

تخزين 
السلع.. بهدف 
االستفادة من 

فارق السعر بني 
ثمن السلعة 

وسعر البيع بعد 
الزيادة 

فى كل بيت مصرى أب، أو أخ، أو جار أو قريب، لديه 
حكاية عن حــرب أكتوبر، لديه قصة عن بطل شهيد، 
ضابط أو جندى، هؤالء انتصروا لنا، وألجيال قادمة، 
ــًزا عظيًما، وتاريًخا مجيًدا،  وسيبقى انتصارهم، رم
خالًدا، صامًدا فى وجه كل أصحاب الشهادات الزائفة، 
ــوا على تضليل أجيال لم تعاصر أيــام الفخر  ممن دأب
واالعـــتـــزاز، هــى تسمع فقط وتتأثر مبــا تسمع، لكن 
سيظل تاريخ الــســادس من أكتوبر 1973، أعظم أيام 
هــذا الشعب، هو يــوم الفخر باجليش املــصــرى، الذى 
حطم أسطورة اجليش اإلسرائيلى الذى ال يقهر حسبما 

وصفوه وروجوا له. 
فــى هــذا الــيــوم كــان اآلالف على اجلــبــهــة، ضباطا 
وجــنــودا، ينتظرون إشـــارة الــعــبــور إلــى الــنــصــر، وفى 
نفس الوقت كان املاليني من الشعب املصرى، يلتفون 
مجموعات حول أجهزة الراديو والتليفزيون، فى البيوت 
والشوارع واملقاهى، يتعلقون بسماع بيانات النصر على 
العدو وحترير األرض، فى هذا اليوم كانت قلوب املاليني 
على اجلبهة، تهتف ملصر وجليشها، تهتف للشهيد 

البطل، كانت تغنى للوطن. 
ــذا  لــــم أعــــاصــــر هـ

احلـــــــدث اجلــلــل 
مثل كثيرين 

من أبناء جيلى، وأجــيــال أخــرى أصغر منى، لكننى ال 
أمل من سماع شهادات األبطال عن البطوالت فى تلك 
احلــرب التى خاضها جيشنا وقلب بها موازين القوى 
فى العالم، كما، بذلت فيها املؤسسات األخــرى دورها 
البطولى الداعم للجيش على اجلبهة، لكن ما يحزننى 
أن تــرى املــواقــف السياسية من الــقــادة والــرؤســاء، يتم 
إسقاطها ببالهة على احلرب، لتشويه صورة السادات 
مثال، يتم التهوين من االنتصار العظيم، إما كراهية وإما 
ملواقفه التى تلت احلــرب وهــذا سيضلل املفاهيم لدى 

شباب لم يعش تلك األيام الرائعة من التاريخ. 
يستطيع أى منا أن ينتقد السادات سياسيا، يختلف 
مع توجهاته االقتصادية، كما ميكن ألى مواطن أن يعبر 
عن رأيــه بكل جــرأة، معترًضا على خطواته املتسارعة 
نحو الغرب فى أعقاب احلــرب، ويعترض على اتفاق 
الصلح مع الكيان الصهيونى، وميكن أيًضا ألى مواطن 
أن يــؤيــده على طــول اخلـــط، لكن أيــا كــان الـــرأى من 
الوجهة السياسية، ال ينبغى أن يقترب هذا الــرأى من 
قرار احلرب الذى غير اخلريطة السياسية والعسكرية 
للمنطقة بأكملها، كما كــان عامال فى تغيير خريطة 
العالقات الدولية واملصالح االقتصادية، احلديث هنا 
عن قرار احلــرب، باعتباره نابًعا عن تخطيط 
استراتيجى متكامل، قائم على 
دراســــــــة 

املعطيات من الناحيتني السياسية والعسكرية، سواء 
على املستوى املحلى أو املستوى الــدولــى، أمــا احلرب 
ذاتــهــا، فهى واحـــدة مــن أهــم إجنـــازات املصريني عبر 
تاريخهم الطويل، بل واحدة من أهم احلروب العسكرية 
فــى الــتــاريــخ اإلنــســانــى، فهى أجــبــرت العالم كله على 
التوقف أمامها طويال من حيث دقة التخطيط، واملهارة 
والتدريب، وكفاءة اجلندى املصرى، وقدرته على تغيير 
املــفــردات التقليدية املعروفة فى األدبــيــات العسكرية، 
فضال عــن تغيير قــواعــد الــعــرف العسكرى، وحتويل 
املستحيل إلى واقع، فاملستحيالت التى ال ميكن حتقيقها 
إال مبعجزات خارقة للعادة، تبددت أمام إرادة املصريني 
وعبقرية املقاتل املصرى، فصارت حرب أكتوبر إجناًزا 
مهنًيا ميكن تقييمه بأسلوب علمى وعسكرى، فقد كان 
عبور قناة السويس نوًعا من االنتحار، واقتحام الساتر 
الترابى »خط بارليف« ضرًبا من ضروب اخليال، لكن 
إذا توقفنا وتأملنا مــاجــرى، سنجد أن كــل مهمة، مت 
تنفيذها بكفاءة عالية عبور القناة، إقامة كبارى تربط 
بني ضفتيها، اقتحام خط بارليف، واحتالل الشاطئ 
الشرقى للقناة، ضربات جوية أفقدت إسرائيل توازنها، 
تكبيد العدو خسائر فادحة والتوغل فى سيناء وحترير 

األرض. 
الواقع الذى حدث فى اجلبهة يعكس حجم التطابق 
مع أهــداف احلــرب، وهــذا كاف بأن مينح هذا اجليش 
املحترف مكانته الالئقة فــى مقدمة صفوف جيوش 

العالم... هنيئا لنا بجيشنا العظيم. 

سيد سعيد يكتب:

نصر أكتوبر.. إرادة وطن 
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من اختفاء الدواء إلى األسمدة الزراعية.. الغالبة يدفعون الثمن

 الناس أحالمها بسيطة، يريدون العيش باحلد 
األدنــى، ال يريدون القفز على واقعهم وال يطالبون 
بــالــرفــاهــيــة، هــم ال يــتــدبــرون قــضــاء اإلجــــازة فى 
منتجعات إسبانيا أو الذهاب إلى مارينا، أو فنادق 
شــرم الشيخ أو الساحل الشمالى فى الويك آند، 
آمالهم وأحالمهم ال تخرج عــن الرغبة فــى تغيير 
أوضاعهم املتردية، فاألمل بالنسبة لهم ليس نوبة 
استغراق فى اخليال، ال ميكن حتققه، لكنهم يرون 
شواهده أمام أعينهم ويتعلقون بقدرتهم على الصبر، 
ــازات، يتحقق  ــ خــاصــة أن حجًما هــائــاًل مــن اإلجنـ
فعلًيا على اتــســاع الــوطــن، مــشــروعــات اقتصادية 
عمالقة، مشروعات بنية أساسية حتفز على جذب 
االستثمارات وغيرها من األمور الباعثة على األمل. 

رغــم أن الــواقــع يــؤكــد هــذا كله إال أن معدومى 
الضمير ال يقيمون وزنا لهذا الواقع، فقط يعملون 
ويدبرون للثراء على حساب القيم اإلنسانية، هؤالء 
ال يعنيهم أن كل املستويات االجتماعية، أصبحت 
تعانى من ارتــفــاع األســعــار، الكل يعانى، فما بالنا 
بالفئات الفقيرة من معدومى الدخل، وهى الفئات 
املطحونة، وال تقوى على توفير رغيف خبز ودواء 
من أمراض متوطنة ومزمنة نهشت أجسادهم جراء 

فساد الذمم والضمائر اخلربة. 

فضال عــن الفساد الـــذى أصـــاب فــئــات متنوعة 
داخل املجتمع،، فعدم الرقابة على األســواق فساد، 
ورفــع تعريفة األجــرة فى املــواصــالت فساد، إخفاء 

الدواء وتغيير السعر، أكبر فساد. 
ــذه الــشــائــعــات وعــــدم معاقبة  الــصــمــت عــلــى هـ
مروجيها، يدخل احلكومة فــى دائـــرة االتــهــام وإن 
لم تصدر عنها الشائعات، فعليها أن تعلم أن مثل 
هــذه األمـــور كافية ألن تشعل الغضب فــى أوســاط 
البسطاء وما أكثرهم فى هذا البلد، كما أن عائدات 
إطــالق الشائعات على محترفى التجار فــى قوت 
الــنــاس ودوائـــهـــم، تبلغ مــئــات املــاليــني ان لــم يكن 
املــلــيــارات، جــراء انتشار الــســوق الــســوداء وتخزين 

السلع وتعطيش السوق. 
ــد، أن مــوجــة الــغــالء  ــم يــعــد خــافــيــا عــلــى أحــ ولـ
ــة األخــيــرة، ليست،  الــتــى اجتاحت مصر فــى اآلونـ
فقط، بسبب اإلجــراءات االقتصادية التى اتخذتها 
احلكومة، بصرف النظر عن االتفاق أو االختالف 
ــع الـــدعـــم عن  ــ ــه ورفـ ــي ــل تـــعـــومي اجلــن حــولــهــا، مــث
املحروقات، وزيــادة الرسوم اجلمركية والضرائب 
وغيرها من اإلجــراءات التى تلجأ لها احلكومة من 
حني آلخر كتدابير، ترى أنها ملحة، ملواجهة العجز 
ــى أمـــور أخــرى  ــة الــعــامــة، لكنها تــعــود إل فــى املــوازن

كثيرة، ال ميكن إغفالها، منها تعدد حلقات الوساطة 
بــني املنتج واملستهلك، مـــرورا بأساليب الفهلوة 
التى ميارسها أباطرة السوق، ومافيا االحتكارات، 
واملستفيدين من تخزين السلع، بهدف االستفادة 
من فــارق السعر بني ثمن السلعة، وسعر البيع بعد 
الزيادة، وهو ما يتحمله املستهلك الذى ترك فريسة 

بني أنياب احليتان. 
فى هذا السياق، ال ميكن اعتبار أن ما يتم تداوله 
على املواقع اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعى 
من أخبار ومعلومات منسوبة ملصادر مطلعة، بزيادة 
أسعار بعض السلع، نوعا من املعلومات الدقيقة التى 
ميكن التعويل عليها، وفــى نفس الــوقــت، ال ميكن 
التعويل على ما يصدر من تصريحات حكومية، تنفى 
فيه ما يتم تــداولــه، فما بني الشائعات واملعلومات 
احلقيقية، يقف املواطن عاجزا عن فهم ما يجرى 
حوله، خاصة إذا علمنا أن هناك إصراًرا، على تأكيد 
صحة املعلومات املتداولة بشأن الزيادة فى مواقع 
التواصل االجتماعى، يقابلها تصريحات من وزارة 

املالية تنفى صحتها وتصفها بالشائعات. 
املثير للدهشة أن الشائعات، إذا اعتبرنا أنها 
شائعات وليست معلومات مؤكدة، لم تتوقف عند 
ــى بعض املنتجات  حـــدود معينة، لكنها امــتــدت إل

املتعلقة بصحة اإلنسان وحياته، وهى الــدواء، حيث 
تــردد فى وسائل اإلعــالم، أؤكــد مــرة أخــرى، »تــردد 
فــى وســائــل اإلعــــالم« صحف وفضائيات ومــواقــع 
إخبارية، جميعها يشير، بل يؤكد، نقص فى 1420 
ــا نتيجة تــوقــف بعض الــشــركــات عن  ــي صنًفا دوائ
مد املستشفيات باألصناف املطلوبة، وأيًضا لعدم 
استيراد املـــواد اخلــام جــراء ارتــفــاع سعر التكلفة، 
بسبب ارتفاع سعر الدوالر فى أعقاب قرارات تعومي 
اجلنيه، األمر الذى يؤثر بصورة مباشرة فى استيراد 

املواد اخلام. 
بعيًدا عن اإلسهاب فى سرد التفاصيل املتعلقة 
بأمور مثيرة للجدل، علينا التوقف أمام هذه القضية 
بالتحديد، ألن الصحة هى بــاألســاس، قضية أمن 
قومى، كما أن الدواء، لو كنتم ال تعلمون، ليس سلعة 
استهالكية عادية، أو نوًعا من السلع الترفيهية، التى 
ميكن االستغناء عنها، فهو مرتبط بصحة وحياة 
الغالبية الذين طحنهم املرض، لذا فإن دخوله دائرة 
العبث والشائعات، أو مــحــاوالت تعطيش السوق، 
باخفائه، مبا ميهد لدخول السماسرة طرًفا فى لعبة 
املكاسب على حساب الصحة، فهذا ال يحتاج إلى 
تصريحات من مسئولى وزارة الصحة، تنفى خاللها 
صحة ما يتردد، لكن القضية حتتاج إلى تدخل من 

كــل مؤسسات الــدولــة، خاصة األمنية والرقابية، 
ــدواء، ومنع الــتــجــاوزات التى تضر  لضبط ســوق الـ
بصحة املواطنني أيًضا، هناك ضــرورة باتت ملحة، 
لتفعيل كافة اإلجـــراءات القانونية الصارمة التى 
من شأنها، ضرب املتورطني بيد من حديد، فهؤالء 
جتردوا من اإلنسانية وماتت ضمائرهم، لذا ال يجب 

التعامل معهم كتجار عاديني. 
انتشرت أيًضا أنباء عن ارتفاع أسعار األسمدة 
الزراعية خــالل الفترة املقبلة، وعلى خلفية ما 
تـــردد ســرت قصص الـــزيـــادات فــى املحافظات 
كالنار فى الهشيم، األمــر الــذى أدى إلى اختفاء 
األسمدة الزراعية، وبات املزارعون أسرى حتكم 
السماسرة فى األسعار، وبرغم نفى وزارة الزراعة 
ــادة فى أسعار األسمدة الزراعية بــأى من  أى زي
محافظات اجلمهورية، وتأكيدها على أن ملف 
توزيع األسمدة يحظى مبتابعة دقيقة ومستمرة 
مــن حلــظــة خــروجــه مــن املــصــنــع وحــتــى وصــولــه 
للجمعيات مبختلف املحافظات وتــوزيــعــه على 
املزارعني، لكن هذه التصريحات لم متنع اختفاء 
األســمــدة ووصــولــهــا إلــى املحتكرين، ولــم مينع 
املــزارعــون من شــراء السماد مجبرين ومكرهني 

باألسعار التى يحددها محترفى الفوضى.

قبل أن نفيق من صدى شائعة، تتحول إلى حقيقة، تداهمنا أخرى أكثر قسوة، وقبل أن نفيق من تداعيات االنفالت اجلنونى فى أسعار 
السلع األساسية، التى ال ميكن االستغناء عنها، بداية من املأكل واملشرب وليس انتهاء بالدواء واملواصالت، مرورا بالدروس اخلصوصية 

التى تلتهم معظم رواتب األسر، تسللت إلى الفضائيات واملواقع اإلخبارية، شائعات جديدة عن زيادة أخرى متوقعة فى بعض السلع منها 
»السجائر واملحروقات ونقص فى عدد هائل من األصناف الدوائية، واألسمدة«، ما جعل الفئات البسيطة تعيش منكفئة على ذواتها، تتأمل 

أحوالها االجتماعية واالقتصادية وتريد من ينظر إليها بعني الشفقة، ورغم نفى احلكومة ملا تردد، إال أن الغالبية ال ينظرون إلى نفى 
احلكومة بعني اجلدية، فالتجارب أثبتت لهم أنها اعتادت أن تفعل عكس ما تطلقه من تصريحات، هى تنفى ليال، وجود نية لرفع األسعار، 

وفى صباح اليوم التالى، تقوم برفعها بدون أن تهيئ األجواء، وبدون أن تقوم مبراقبة األسواق، حتى صار كل شىء عشوائيا، لذلك ينظر 
اجلميع إلى الشائعات األخيرة من زاوية »مفيش دخان من غير نار«، مبا يعنى أن الزيادة قادمة، قادمة، سواء بقرارات حكومية، أو بإرادة 

مافيا محترفة، قادرة على مترير الشائعة والعمل مبوجبها حتى يتحول األمر إلى واقع ال ميكن التراجع عنه، وهذه هى الكارثة. 

احلرب أجبرت العالم كله على التوقف أمامها 
طويال من حيث دقة التخطيط واملهارة والتدريب 

وكفاءة اجلندى املصرى وقدرته على تغيير 
املفردات التقليدية املعروفة فى األدبيات العسكرية 

من املستفيد من شائعات رفع األسعار؟
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