تفاصيل خطة قيادات جبهة المعارضة ضد «السيسى» قبل انتخابات الرئاسة
المليارات المهدرة
فى الموازنة
العامة للدولة

رئيس «التنظيم
واإلدارة» يقترب
من الرحيل
الحياة
الخاصة
ألحمد
شفيق
داخل فندق
«الماريوت»
بالتجمع
الخامس

منحا
مفاجأة مثيرة :الحكومة المصرية قدمت ً
لحكومات أجنبية قيمتها  229.3مليون جنيه
باعتراف وزير التعليم العالى :إهدار  647.9مليون جنيه على البعثات الخارجية خالل عام
 147مليون جنيه «مصاريف دفن» فى عام واحد

قري ًبا..
نهاية أسطورة
سحر نصر
داخل الحكومة
وزير القوى
العاملة يخصص
 4سيارات لزوجته
وأبنائه

انفراد بالصور 400 ..قطعة أثرية جديدة لـ«توت عنخ آمون»
رئيس مجلس اإلدارة

سيد سعيد
رئيس التحرير

محمد طرابيه
اإلصدار الثانى  -العدد 223

األربعاء

2017/12/20

 16صفحة

السنة العاشرة

أبرز مواقعها « :سوق دوت كوم» و«جوميا» و«دوبيزل»

سوق التجارة اإللكترونية فى مصر
 3أزمات
تواجه «كوبر »
قبل مونديال روسيا

لجنة الكرة «كلمة
السر » فى استمرار
نيبوشا فى الزمالك

«غالى» يفجر أولى
حلقات الصراع
بين إدارة األهلى
والبدرى
ملف خاص

مفاجآت مثيرة فى مشروع قانون المرور الجديد

p.8&9

باألسماء :خفايا تمويل النظام القطرى
لقنوات ومواقع جماعة اإلخوان
تطبيق القرارات والقوانين(حسب المزاج) داخل ماسبيرو!!!
أزمة جديدة بين الشين
ونهلة بسبب ( 25باكو)

أسرار ارتفاع قيمة فواتير الغاز الطبيعى

الثمن  ٢جنيه

WWW.Soutalmalaien@yahoo.com

دخلت فى
صدامات مع كل
وزراء املجموعة
االقتصادية

حلمت برئاسة الوزراء ..انهزمت فى حربها ضد وزير
المالية ..زوجها ساعد على تدميرها سياسيا

نهاية أسطورة
«سحر نصر»
فى الحكومة

طاقية
اإلخفا
ج ــريدة

املوقع االلكترونى

WWW.Soutalmalaien.com
أسبوعية  -شاملة  -مستقلة تصدر بترخيص
من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
والتوزيع «ش.م.م»

يوسف بالل
هل انتهت أسطورة «سحر نصر»؟! هذا هو السؤال الذى
يسأله عدد كبير من الوزراء والبرلمانيين ورجال األعمال
والمواطنين ..بعد أن رشحتها بورصة التوقعات بأن تتولى
قيادة الحكومة خلفا للمهندس شريف إسماعيل الذى
يعالج بالخارج ..لكن تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولى
وزير اإلسكان بالقيام بمهمة رئيس الوزراء.
المؤشرات األولية تؤكد زيــادة نفوذ الدكتور مصطفى
مدبولى بعد اجتماعه مع الرئيس السيسى ومعه الدكتور
محمد شــاكــر وزي ــر الــكــهــربــاء وعــمــرو الــجــارحــى وزيــر
المالية ..وإبعاد «سحر نصر».
سحر نصر الــتــى دخــلــت فــى ص ــدام مــع جميع وزراء
المجموعة االقتصادية بداية من عمرو الجارحى وزير
المالية حول قانون االستثمار الجديد ووضحت الصورة
أمــام الحكومة والــدولــة أن الــدكــتــورة سحر نصر تعمل
لخدمة رجال األعمال وأجرت معهم حوارا ممتدا لفترات
متتالية ووضــعــت ع ــددا مــن البنود الــتــى تسمح لرجال
األعمال بالتوغل على حساب الدولة ويضيع على أثرها
حق الدولة ..ويخالف ذلك القانون عالنية.
عالقات سحر نصر امتدت إلى اتحادات الغرف واتحاد
الصناعات وعملت على ضياع أمــوال طائلة على الدولة
وتــم تقنين ذلــك فــى الــقــانــون ..وقتها قامت الدنيا ولم
تقعد ورفــض وزيــر المالية بنود إضافية وضعتها وزيــرة

نائبا رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد
مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

سحر

محمد الراعى

اجلارحى

االستثمار ..وأعلن عن ذلك أمام مجلس النواب.
خالفات سحر نصر امتدت إلى الدكتورة هالة السعيد
وزيــرة التخطيط ..نتيجة النجومية الالفتة للنظر التى
حظيت بها هــالــة السعيد خــال منتدى شــبــاب العالم
ودورها فى نجاح المنتدى!!
أســهــم الــدكــتــورة ســحــر نــصــر انــخــفــضــت إل ــى أدنــى
مستوياتها بعد قيام زوجها مجدى طلبة بالظهور المكثف
فــى وســائــل اإلعـ ــام واالع ــت ــراف بــأنــه مــديــون للبنوك
وأنــه اضطر لغلق مصنع مملوك لــه ..ما جعل عــدد من
المراقبين يؤكدون أن كل تصريحات الوزيرة حول دعم
المستثمرين وزيادة حجم األموال المتوفقة لمصر ينسفها
ما حدث لزوج الوزيرة.
ك ــان الــمــهــنــدس شــريــف إســمــاعــيــل قــد ف ــوض «سحر
نصر» فى انتهاء قانون االستثمار بعد المشاركة مع وزراء
الحكومة بتعديل القانون بعد التفاوض مع رجال األعمال
الكبار ومن هنا حصلت سحر نصر على دعم كبير وقوة
كبرى فى الحكومة ..ووقف بجانبها عدد كبير من رجال
األعمال من أصحاب القنوات الفضائية من الذين تجتمع
بهم بصفة شهرية وخصصت لهم  3مــن مستشاريها
للتعاون معهم وحل مشكالتهم.
أيضا أن هناك حالة من الرضا لدى
المؤشرات أكدت ً
مؤسسة الرئاسة على الوزير عمر الجارحى وفى التعديل
الـــوزارى الــقــادم سيتولى الجارحى منصب نائب رئيس
الــوزراء للشئون االقتصادية ..ليزيد نفوذه داخل الــوزارة
كلها على حساب سحر نصر.

املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك:

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
إخراج:

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن

بدعم من شخصيات رفيعة المستوى

تصعيد محافظ البحر األحمر
وزي ًرا للتنمية المحلية

املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير26:شارع عدنان املدني-
الصحفيني -نهاية أحمد عرابى  -املهندسني
فاكس وتليفون33450694-33450728 :
اإلمييلSoutalmalaien@yahoo.com:

الشريف

عبداهلل

اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر األحــمــر ..زادت قوته
بين المحافظين خالل الفترة الماضية ..وأصبح يشكل «مركزا
للقوى» بين المحافظين ..لدرجة أنه تم ترشيحه لتولى منصب
خلفا لوزير التنمية المحلية الدكتور
«وزيــر التنمية المحلية» ً
نظرا لعدم نجاحه
منصبه
من
سيخرج
هشام الشريف ..الذى
ً
فى أداء مهمته وترك المحافظين فى حيرة من أمرهم وال يعقد
معهم اجتماعات وترك األمر لرئيس الوزراء.
اللواء أحمد عبدالله أعاد محافظة البحر األحمر إلى خريطة
الجذب السياحى مرة أخرى.
وحقق نجاحات ملموسة لكل أهالى وزائــرى البحر األحمر
األمر الذى وصل إلى رئاسة الــوزراء وجعلت منه المرشح بقوة
لتولى منصب «وزيــر التنمية المحلية» خالل التعديل الــوزارى
القادم.
ورغم ذلك فإن اللواء أحمد عبدالله ال يصرح أبدا بأنه مرشح
لتولى المنصب الــوزارى ..ولم يصرح بأنه على عالقة نسب مع
مسئول كبير فى مؤسسة كبرى بعد زواج ابنته من ابن المسئول
الكبير فيها ..إضافة إلى زواج ابنه من بنت مسئول كبير جدا فى
نفس المؤسسة الكبرى ..وهو ما جعل الجميع ينظر للواء أحمد
عبدالله على أنه «وزير قادم» دون أدنى شك!!

وزير الرى يعترف:

قمت بدورى فى مفاوضات سد النهضة ..وفشلت ..طب فين باقى الوزارات واألجهزة؟!
وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى ال يتوانى
فى مهاجمة الدولة فى جميع تصريحاته ولقاءاته..
وينتقد أداء الحكومة فــى التعامل مــع أزمــة سد
ومــؤخــرا جلس الــوزيــر مــع أصدقائه
الــنــهــضــة..
ً
نصا :إحنا فى الوزارة
وقال
راحته..
على
وتحدث
ً
قمنا بــدورنــا ..ودخلنا فى مفاوضات مع الجانب
اإلثيوبى بكل قــوة ..والمفاوضات فشلت..
مــاذا فعلت الدولة بعد ذلــك؟! البد أن
تنتقد الحكومة كــلــهــا ..واألجــهــزة
المعنية؟! أزمة سد النهضة ليست
أزمة وزارة الرى فقط ..البد من
دخ ــول وزارة الخارجية بــقــوة..
واألجـ ــهـ ــزة الــســيــاديــة البـ ــد أن
تتحرك وتنقذ المفاوضات التى
عبدالعاطى
فشلت فشال ذريــعــا ..ومــن اآلخــر
الب ــد أن يــتــحــرك رئــيــس الجمهورية
ويشكل لجنة من الــوزارات المعنية واألجهزة
لتقديم رؤيــة إلنقاذ الموقف ألن حصة مصر من
مياه النيل  55مليار متر مكعب مــازالــت كما هى
منذ عهد جمال عبدالناصر وكان عدد سكان مصر
وقتها  18مليون نسمة ..ويستغلون هذه الكمية من
المياه ..واآلن أصبح عدد سكان مصر  104مليون
نسمة يستغلون نفس الكمية ..وهذا يؤكد أن نسبة
حــصــول الــمــواطــن فــى مصر على المياه نقصت
بدرجة كبيرة جدا وهذا خطر كبير!!

إجراءات أمنية مشددة لدخول السودانيين مصر
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إجــراءات أمنية مشددة على عمليات
دخـــول وخـ ــروج ســودانــيــيــن لمصر بعد
تـــــورط مــجــمــوعــات إخ ــوان ــي ــة تحمل
الجنسية المصرية وآخــــرون منتمون
لــجــمــاعــة اإلخـــــوان يــحــمــلــون الجنسية
السودانية فى تهريب عناصر متطرفة
تابعة لــإخــوان مطلوبين للعدالة فى
مصر ..وهــى عناصر تقود مجموعات
تخطط لعمليات إرهابية فى مصر.

وكـ ــان رد الــفــعــل الــمــصــرى هــو عــدم
الــســمــاح بــدخــول عناصر ســودانــيــة إال
بعد الحصول على الموافقة األمنية من
األجهزة األمنية فى مصر.
وعلى أثــر ذلــك يتزاحم أع ــداد كبيرة
أمام السفارة السودانية بالقاهرة للسؤال
عــن «الــمــوافــقــات األمــنــيــة» ألقــاربــهــم
وذويهم وأصدقائهم ..وتتواصل السفارة
الــســودانــيــة بــالــقــاهــرة م ــع الــســلــطــات

المصرية لتسهيل اإلجــراءات التى تقوم
بها مصر للتخفيف عن السودانيين.
ل ــي ــس هـــــذا فــــقــــط ..بــــل أن ه ــذه
اإلجـــــــراءات تــحــدث طــبــق األصــــل مع
السوريين واليمنيين والليبيين ..وهى
الـــــدول الــتــى تــنــشــط بــهــا الــجــمــاعــات
اإلرهــابــيــة ..وتعانى مــن حــالــة انفالت
أمــنــى واضـــح وهــنــاك حــالــة مــن غياب
المؤسسات األمنية.

مفاجأة مثيرة:
الحكومة المصرية
قدمت منح ًا
للحكومات األجنبية
قيمتها  229.3مليون
جنيه فى عام واحد

تعد قضية ترشيد اإلنفاق الحكومى ،واحدة من بين القضايا التى حظيت
باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى .ولعل أكبر دليل
على ذلك أنها كانت إحدى القضايا التى عقد بشأنها اجتماعات ولقاءات
مع رئيس الحكومة والوزراء ،كما أدلى بتصريحات حولها فى الكثير من
المؤتمر ات واللقاءات التليفزيونية والصحفية.
ففى الخامس من مارس  ،2015أكّ د الرئيس فى اجتماعه بالوزراء على
أهمية ترشيد اإلنفاق ،والحفاظ على المال العام.

محمد طرابيه يكشف:

املليارات املهدرة فى املوازنة العامة للدولة

على
المكشوف

بالتواريخ :تفاصيل اجتماعات «السيسى» مع رئيس احلكومة والوزراء حول ترشيد اإلنفاق احلكومى

تخصيص  2مليار
و 655مليون جنيه
تحت مسمى (أبحاث
ودراسات للمشروعات
االستثمارية) بزيادة
قدرها  485مليون
جنيه عن العام السابق

إسماعيل

ما الذى تحقق
من مطالبات
وتوجيهات الرئيس
الخاصة بتخفيض
النفقات؟

عامر

قرارات المجموعة
االقتصادية بخفض
اإلنفاق الحكومى
بنسب تتراوح
بين  %15و%20
(فنكوش) !!!

وبعدها بعام كامل وفى مارس  2016وجه الرئيس السيسى،
خــال اجتماعه بالمهندس شــريــف إسماعيل رئــيــس مجلس
الوزراء ،والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة (تمت
إقالته منذ عدة أشهر) ،وعمرو الجارحى وزير المالية على أهمية
مواصلة ،تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ،وتطبيق سياسات
مــالــيــة ،تستهدف ترشيد اإلنــفــاق الــحــكــومــى ،وخــفــض الدين
العام ،وتوفير الموارد الالزمة ،لتأمين احتياجات المواطنين،
مــن األدوي ــة والسلع الغذائية األســاســيــة ،والسيما بالنسبة
لمحدودى الدخل.
وفى  12نوفمبر  2016ناقش الرئيس ،خالل اجتماعه مع
رئيس مجلس الــوزراء ،ومحافظ البنك المركزى ،باإلضافة
إلــى وزراء الــدفــاع ،والــخــارجــيــة ،والــداخــلــيــة ،والمالية،
والتموين ،ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة اإلدارية
الجهود التى تتم فــى إطــار تنفيذ خطة التقشف وترشيد
اإلنفاق الحكومى وتطوير أداء الجهاز اإلدارى للدولة ،حيث وجه
باإلسراع فى تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما
يقضى على السلبيات التى تشوب عملها ويزيد من فعاليتها فى
تقديم الخدمات للمواطنين و ُيحقق ترشيد اإلنفاق المطلوب.
هذه التصريحات والتوجيهات الرئاسية تكشف أن الرئيس
كرر نفس تصريحاته على مدى ثالثة أعــوام ،وهنا نتساءل :ما
الذى تحقق من مطالبات وتوجيهات الرئيس الخاصة بترشيخ
اإلنفاق الحكومى؟ وهــل تمت ترجمتها الــى واقــع ملموس على
أرض الواقع؟ أم أنه لم يتحقق منها شىء حتى اآلن؟ وما الذى
حققته الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى
هذا الشأن؟
الجدير بالذكر أن مجلس الـــوزراء أعلن فــى أكتوبر 2016
موافقته على قــرارات المجموعة االقتصادية والتى تنص على
خفض اإلنفاق الحكومى بنسب تتراوح بين  %15و ،%20والتى
تستهدف – كما أعلن  -تنفيذ بــرامــج اإلص ــاح التى تتبناها
الدولة والقيادة السياسية ،والتى تستهدف معالجة االختالالت
الهيكلية فى االقتصاد المصرى ،وخفض عجز الموازنة وتوفير
التمويل الــازم للمشروعات التنموية والقومية الكبيرة ،التى
تنفذها الدولة فى جميع المحافظات.
كما أعلنت أن الجهاز اإلدارى للدولة سوف يكون فى طليعة
المساهمين فى عملية ترشيد اإلنفاق والمساهمة بفاعلية فى
محاوالت الخروج من الظروف االقتصادية الصعبة لتى تواجهها
مصر حالياً.
ونسأل أيضاً :ما الذى تحقق من التصريحات التى أدلى بها
الدكتور محمد معيط ،نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة،
فــى  23أكتوبر  2016وأعــلــن فيها أن وزارة المالية وجهت
رسميا إلى كل الــوزارات والهيئات بالدولة يتضمن
منشورا
ً
ً
اإلجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة ترشيد االنفاق الحكومى
بما يدعم الموازنة العامة للدولة؟
وحتى ال يتصور البعض أننا نــردد كلمات إنشائية أو
شعارات جوفاء أو نطرح تساؤالت بعيدة عن أرض الواقع،
نكشف فى السطور القادمة ومن واقع تقارير رسمية صادرة
عن وزارة المالية ،الكثير من الحقائق واألســرار والمعلومات
التى ال يعلم الكثيرون عنها شيئا ً وتكشف بوضوح عن المليارات
المهدرة فى الموازنة العامة للدولة وسط صمت تام من كافة
االجهزة الرقابية فى مصر.
حيث كشفت وزارة المالية فى بيانها المالى عن موازنة العام
المالى ( 2017\ 2016الصفحة رقــم  )86أن تقديرات دعم
تنشط الصادرات المصرية بلغ نحو  2.6مليار جنيه (باإلضافة
الى مبلغ  2مليار جنيه ضمن اإلحتياطى العام يتم اتاحته وفق
التنفيذ الفعلى ليصل الى نحو  4.6مليار جنيه) ،وهو ما يمثل ما
تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية) وتجدر اإلشارة الى أن
هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خالل ما يتم تحويله لصندوق
دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وهنا نسأل :هل هناك متابعة أو مراقبة على أوجه صرف هذه
المبالغ سنوياً؟ وكم تبلغ حصيلة الــصــادرات المصرية للخارج
حتى يتم تخصيص كل هذه المليارات لدعمها؟ وما حقيقة ما
يتردد حول قصر االستفادة من هذه المليارات منذ سنوات وحتى
اآلن على مجموعة قليلة من حيتان كبار رجال األعمال؟
ولماذا ال يتم ترشيد هذا المبلغ بمقدار النصف
على األقل تمهيداً إللغائه تماما ً خالل السنوات
القادمة.
نأتى الــى جانب آخــر ،والــذى يعد من أكثر
إهدارا للمال العام منذ سنوات وحتى
المجاالت
ً
اآلن ..هذا الجانب يتعلق بما يسمى «البعثات»
الخارجية ،حيث تؤكد كل المؤشرات والوقائع أن
هذه البعثات ليست إال مجرد «تستيف أوراق»،

حيث لم يثبت بالدليل القاطع أن هناك استفادة حقيقية لمصر
حققتها من وراء هــذه البعثات رغــم انفاق مئات الماليين من
الجنيهات سنويا ً عليها.
وحتى ال يتصور البعض أننا نردد كالما ً مرسالً يكفى أن نشير
الى أن موازنة الدولة فى  2017 - 2016تضمنت تخصيص مبلغ
 647.9مليون جنيه لهذه البعثات بزيادة  500ألف جنيه عن العام
السابق.
ولعل أكبر دليل على إهدار هذه المبالغ المالية الطائلة على
البعثات هــو اعــتــراف الدكتور خالد عبدالغفار وزيــر التعليم
العالى الحالى أمام أعضاء مجلس النواب منذ أيام بفشل نظام
البعثات التعليمية للخارج وأن الدولة المصرية لم تستفد من تلك
البعثات ،وفى رأيى الخاص أنه على نواب البرلمان وكافة الجهات
السيادية والرسمية أال يجعلوا هذا األمر يمر مرور الكرام ،ويجب
أن يحاكم هؤالء الوزراء السابقين والحاليين بتهمة إهدار المال
العام على البعثات التعليمية للخارج.
وفى هذا السياق أشير إلى أن أبرز هذه البعثات هى البعثات
التى ترسلها وزارتــى التعليم والتعليم العالى للخارج عامة وفى
الــدول األوروبــيــة بصفة خاصة ،حيث يستغل معظم المبعوثين
هذه الفترة للقيام بجوالت سياحية وشــراء هدايا تذكارية (إلى
جانب المعاكسات للحسناوات فى أوروبــا ...الخ) ،وحتى عندما
يعود هؤالء الى مصر يصابوا بالصدمة ألنهم ال يجدوا الفرصة
لتطبيق ما تعلموه خالل بعثاتهم الخارجية وبالتالى يكون هناك

إهدار للمليارات من الجنيهات على مدى سنوات ،دون أن تكون
هناك نتائج إيجابية على تطوير التعملية التعليمية.
وكشفت التقارير الرسمية التى أصدرتها وزارة المالية عن
تخصيص مبلغ  2مليار و 655مليون جنيه تحت مسمى (أبحاث
ودراســات للمشروعات االستثمارية) بزيادة قدرها  485مليون
جنيه عن العام السابق حيث كان إجمالى المبالغ المخصصة
لهذا البند  2مليار و 169مليون جنيه.
وتعليقا ً على تخصيص تلك المبالغ نسأل :ما هى طبيعة
المشروعات التى تتكلف دراســاتــهــا وأبحاثها هــذه األمــوال
الطائلة؟ وهــل المكاتب االستشارية التى حصلت على تلك
المبالغ تابعة لجهات حكومية أم شركات خاصة؟ وهل هذه
الجهات أو المكاتب مصرية أم أجنبية؟ وهل تمت االستفادة
بالفعل من هذه األبحاث والــدراســات؟ وهل هناك متابعة من
جانب الجهات الرقابية والسيادية على أوجه صرف هذه المبالغ
الكبيرة؟
من ناحية أخرى نفجر لكم مفاجأة من العيار الثقيل ،وأرجو
أال يأخذها البعض على أنها «نكتة» ألنها حقيقة ولدينا المستند
الرسمى الــدال عليها (موجود فى الصفحة رقم  64من البيان
التحليلى لوزارة المالية) ،حيث كشف البيان وتحت مسمى «المنح
« عن قيام الحكومة المصرية – أكــرر المصرية – بتقديم منح
للحكومات األجنبية – أكرر للحكومات األجنبية – قيمتها 229.3
مليون جنيه بزيادة قدرها  36.3مليون جنيه عن العام السابق.
وهنا نسأل :ما هى الحكومات األجنبية التى حصلت على هذه
المنح المصرية؟ وكم حصلت كل منها؟ وما االستفادة التى عادت
على مصر مقابل هذه المنح؟ ولماذا ال يتم الكشف عن قائمة
هذه الحكومات سواء كانت أفريقية أم أجنبية؟ وبهذه المناسبة
نسأل :ما هى المنظمات الدولية التى حصلت على منح من
الحكومة المصرية تقدر ب  200ألف جنيه خالل عام واحد؟ وما
هو العائد على مصر مقابل هذه المنح؟
وفــى السياق ذاتــه نكشف عن رقــم ورد فى البيان التحليلى
لــوزارة المالية ولكنه غير مفهوم للكثيرين !!! هذا الرقم يتعلق
بتخصيص مبلغ  3مليارات و 827مليو ًنا و 600ألف جنيه تحت
مسمى (منح لجهات الحكومة الــعــامــة) ،وتــجــدر اإلشـــارة الى
أن اجمالى المبالغ التى كانت مخصصة لهذا البند فى العام
الماضى  6مليارات و 507مليون جنيه.
ولذلك نسأل :لماذا لم تحدد وزارة المالية أسماء هذه الجهات
العامة التى حصلت على تلك المنح؟ ولماذا أطلق عليها مسمى
«منحة» حيث إن هذا المفهوم يدل على تعامل بين حكومات أو
دول أو منظمات دولية؟ وفيما استخدمت هذه المنح؟ وهل هناك
رقابة على أوجه صرف هذه المبالغ التى اقتربت من العشرة
مليارات جنيه خالل عامين فقط؟!!
من ناحية آخــرى ،أشير إلى أننى توقفت خالل مطالعتى
لتقرير وزارة المالية ،عند تخصيص مبلغ  147مليون جنيه
تحت مسمى «مصاريف دفن» وذلك بزيادة  12.5مليون جنيه
عن العام السابق .وحتى يعرف الجميع أن تخصيص هذا
المبلغ الكبير لهذا البند الذى يختص بمصاريف دفن وجنازات
أصحاب المعاشات أو الموظفين فيه مبالغة كبيرة ويثير الكثير
من الشبهات ،ويكفى للتأكيد على صحة ذلك أن المادة  122من
قانون التأمينات اإلجتماعية تنص على أنه « عند وفاة صاحب
المعاش تلتزم الجهة التى تصرف المعاش بــأداء نفقات جنازة
بــواقــع معاش شهرين بحد أدنــى مــقــداره مائتى جنيه تصرف
لألرمل فإذا لم يوجد صرفت ألرشد األوالد أو إلى أى شخص
يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة ،.ويجب أن يتم صرف هذه
النفقات خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقديم الطلب ..وال
تستحق هذه المصاريف إال عند وفاة صاحب المعاش أو العامل
ومن ذلك فإنه يخرج عن هذا النطاق المستحق للمعاش من غير
صاحبه األصلى وتقدر المبالغ بما يعادل معاش شهرين على أن
يكون الحد األقصى لذلك  200جنيه ويتم صرفها لألرامل أو زوج
صاحبة المعاش فى حالة وفاتها فإن لم يوجد صرفت لألوالد
الرشد أو أى شخص يثبت بأنه هو الذى دفع نفقات الجنازة من
معه ولقد حدد القانون مدة سريعة لكى يتم صرف تلك النفقات
وهــى ثالثة أيــام على األكــثــر مــن تــاريــخ تقديم الطلب الخاص
بالصرف».
وهنا نسأل :هل رأيتم ياسادة أن الحد األقصى للصرف ال
يتجاوز ال  200جنيه ،ولذلك فإننا لو قسمنا مبلغ ال  147مليون
جنيه على رقم ال  200جنيه فهذا يعنى أنه يتم صرف هذه
المبالغ ل  735ألف موظف وصاحب معاش سنوياً،
جدا .ونتمنى أن
وهذا بالطبع رقم مبالغ فيه ً
تكون هناك متابعة ومراقبة على صرف
ه ــذه الــمــبــالــغ والــتــأكــد مــن عــدم
وجود مخالفات أو سرقات فى
هذا الشأن.

اجلارحى

 4.6مليار جنيه
دعم من الدولة
لحيتان رجال
األعمال تحت مسمى
«دعم الصادرات»

عبدالغفار

تخصيص  3مليارات
و 827مليو ًنا و 600ألف
جنيه تحت مسمى
(منح لجهات الحكومة
العامة) !!!

الوزارات والهيئات
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املقتنيات احلديثة
لـ«توت» ستحول
نظر العالم إليه
من مجرد متثال
ذهبى إلى أسطورة
تاريخية

المحروسة

انفراد
بالصور

» تكشف  400قطعة أثرية جديدة لـ «توت عنخ آمون»

«

أبرزها ..درع الفرعون الشاب وقفاز وقميصين ..وورق بردى يحكى أسرار ًا عسكرية ألول مرة فى التاريخ
نسرين إمام

فــى مغامرة مــنــفــردة ..وبعد االتــفــاق مــع الخبير
األث ــرى الكبير الــدكــتــور ط ــارق تــوفــيــق ،مــديــر عام
المتحف المصرى الكبير ،قامت «صوت الماليين»
بتصوير  400قطعة أثرية جديدة ،تخص الفرعون
الــشــاب« ،تــوت عنخ آم ــون» محط أنــظــار واهتمام
العالم ،بصفة عامة ،وخبراء اآلثــار بصفة خاصة،
وسوف يحدث عرض هذه األثــار ،ضجة كبيرة ،فى
تاريخ االكتشافات األثرية من داخل معالم الترميم

بالمتحف الكبير بمنطقة األهرامات بالجيزة ،والتى
تنفرد «صوت الماليين» بالكشف عنها ،ونشرها ألول
مرة فى الصحف ،أو فى أى وسيلة إعالم أخرى.
كما حصلنا على تصريحات ،يكشف فيها ألول
مــرة المسئول األول عــن المتحف الكبير ،والــذى
يترقب العالم ،موعد افتتاحه فى منتصف عام 2018
المقبل ،عن العديد من كواليس االفتتاح والترتيبات
التى تــم وضعها ،لهذا الــحــدث الضخم ،الــذى من
المتوقع أن يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وعــدد من رؤســاء الــدول العربية واألوروبــيــة ،ليكون
أضخم حدث يخص اآلثار فى العالم فى عام .2018

الـــ 400قطعة الجديدة التى ،سيتم الكشف عنها
ألول مرة ،فى تاريخ وحياة الفرعون الشاب ،ستغير
وجهات نظر العالم كله حول الكشف األثــرى لتوت
عنخ آمــون ،من مجرد تمثال ذهبى ،إلى حكاية عن
تــاريــخ وحــيــاة هــذا الــفــرعــون وعــاقــتــه الشخصية
واألسرية ،واالجتماعية ،فى عصره ،.باإلضافة إلى
الكثير من الحقائق األخ ــرى ،التى ال يعرف عنها
العالم شيئا.
وحصلت «صــوت الماليين « على صــور تنشر
ألول مــرة ،لمتعلقات الفرعون الشاب ،توت عنخ
آمون والتى يتم الكشف عنها ألول مرة ،ومن بينها

قمصانه التى كــان يرتديها فى الــحــروب ،ووقت
السلم ،وأحذيته المصنوعة مــن الــعــاج والجلد،
والمطعمة بالذهب ،وكباسين الذهب الخالص،
ودرعه المصنوع من الذهب فى الحرب ،وصندوق
المقتنيات الذهبية ،ومخاطبات الحروب ،وورق
البردى المستخدم فى الرسائل بينه وبين وزرائه،
وكبار رجــال الــدولــة فى عصره ،وسهام القوس،
الــمــصــنــوعــة مــن الــخــشــب وال ــع ــاج ،وذات السن
الحديدى النادر فى أول ظهور للحديد فى عصر
األسرة الثامنة عشرة ،التى تعرض ألول مرة ،وهى
من القطع النادرة والمتفردة ،التى لم يشهدها أحد

د.طارق توفيق :مدير المتحف الكبير يكشف أسرار ًا جديدة لـ «

السيسى

الرئيس السيسى
وإمبراطور اليابان ورئيس
الهند على رأس حضور
االفتتاح

أمبراطور
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من قبل ألنها لم تعرض من قبل ،باإلصافة إلى
مجموعة ضخمة من القطع األثرية األخرى ،ومنها
السرير الجنائزى «الذهبي» الخاص بالفرعون
الشاب ،المنتمى لفراعنة األسرة المصرية الثامنة
عشرة فــى تــاريــخ مصر القديم (مــن  1334إلى
 1325ق.م) حيث عثر على هذه المقتنيات عالم
اآلثار الكبير هوارد كارتر ،لكن لم يتم الكشف عن
صور المقتنيات الحديثة ،التى تم اكتشافها فى
عام  ،2012لتكون مفاجأة للزائرين ،عند افتتاح
المتحف الكبير الذى بدأ العد التنازلى الفتتاحه
فى .2018

»:

اكتشاف المقتنيات الجديدة لتوت عنخ آمون تستهدف  5ماليين زائر
فى حــواره الخاص ،لـ«صوت الماليين» أكد
الخبير األثــرى الكبير الدكتور طــارق توفيق،
مدير عام المتحف المصرى الكبير بالجيزة،
أن هــذه االكتشافات الحديثة ،التى سيراها
الــزائــرون الول مــرة عند افتتاح المتحف فى
النصف الثانى مــن عــام  2018ستكون سببا
رئيسيا ،فى عودة الحركة السياحية الى مصر
بمعدالتها الطبيعية ،التى كانت عليها البالد
قبل .2011
ـضــا ان التخطيط،
واضـــاف فــى حـــواره أيـ ً
الفتتاح المتحف الكبير ،ال يقل أهمية عن
االكــتــشــاف الــجــديــد ال ــذى سيظهر ألول مرة
أمــام ،الزائرين ،حيث إن العديد من الــوزارات
تكاتفت ،لحل أى مشاكل قد تواجه االفتتاح،
الــذى سيكون األول من نوعه فى تــارخ الدولة
المصرية الحديثة ،برئاسة الرئيس عبد الفتاح
السيسى ،الــذى أصــدر كل أوام ــره لتذليل أى
عقبات ،خالل الفترة الماضية.
¿ إل ــى أي ــن وص ــل ال ـع ـمــل الف ـت ـتــاح المتحف
الكبير واإلعالن عن االكتشافات الجديدة ؟
 ت ــم االن ــت ــه ــاء تــمــامــا م ــن ك ــل األع ــم ــالالخرسانية والمعدنية وخطونا خطوات كبيرة
فى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية
وحتى الساحات الرئيسية والــطــرق المؤدية
إليها سينتهى العمل بها خالل أسابيع قليلة.
¿ ك ـي ــف اس ـت ـط ـع ـتــم ال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى م ـعــوقــات
الـبـيـئــة المحيطة للمتحف مــن حـيــث المكان
واإلنشاءات؟
 هناك خــطــوات كبيرة قطعت بالنسبةلإلنشاءات والبيئة المحيطة من جهة أخرى
وبالتوازى تم إعداد سيناريو العرض المتحفى
لقاعتى «تــوت عنخ آمــون» التى سيفتتح بها
المرحلة األولى من المتحف ،واتخذنا خطوات
جادة فى سبيل تحقيق ذلك.
¿ وماهى هذه الخطوات؟
 نــحــن بــصــدد طـــرح مــنــاقــصــة عالميةللفتارين وإعداد القاعتين وتم االستقرار على
سيناريو اآلثــار الضخمة التى ستوضع على
الدرج العظيم حيث تم االتفاق على ان يوضع
 87أثــرا مــا بين تمثال ولــوحــة حيث كــان من
المفترض أن يوضع أكثر من هذا العدد ولكن
بعد المناقشة مع اللجان العلمية المختصة
فى وضع سيناريو العرض تم االستقرار على
هــذا الــعــدد بعد مــراعــاة البعد البصرى من
أسفل إلى أعلى الدرج وحجم القطع والتوزيع
الزمنى بحيث تــروى قصة يفهمها الزائر وال
تطغى قطعة على أخرى ويكون العدد مناسبا
فى الدرج الذى يعتبر منطقة انتقالية وبالفعل
انتقلت  23قطعة إلى مخازن المتحف وبالرغم
من انتهاء العمل فى المتحف لن يتم نقل تلك
القطع لحين خلو المحيط تماما من المعدات
الثقيلة حتى ال نعرض تلك القطع ألي مخاطر
ألن سالمة األثر تأتى فى المقام األول.
¿ ما هى خطتكم حول أى اآلثــار التى سيتم
ض ـع ـهــا ف ــى م ـقــدمــة ال ـم ـت ـحــف ل ـت ـكــون أول ما
يستقبله الزائرون؟
 سيكون أول مــا يستقبله الــزائــرون ،هوتمثال رمسيس الثانى الذى تم نقله من ميدان
رمسيس ،والذى سينقل خالل األشهر القادمة
الى مدخل المتحف ومنه إلى الــدرج العظيم
بما يحوية مــن  87قطعة أثــريــة بين تماثيل
وعــنــاصــر معمارية ومنها إلــى قاعتى توت

عنخ آمــون على مساحة  7آالف متر وبــه 5
آالف قطعة هى إجمالى القطع المكتشفة
بمقبرة الــفــرعــون الــذهــبــى تــم بالفعل
نقل  4200قطعة منها إلــى مخازن
ومعامل المتحف الكبير والمتبقى
فقط هو القطع الكبيرة والمهمة
ال ــم ــوج ــودة ضــمــن ســيــنــاريــو
الــعــرض المتحفى للمتحف
الــمــصــرى بــالــتــحــريــر ولــن
تــنــقــل س ــوى قــبــل افــتــتــاح
ال ــم ــت ــح ــف ال ــم ــص ــرى
بــالــتــحــريــر ت ــم بالفعل
ترميم وصــيــانــة 3700
قطعة أى أن العمل جار
على قدم وساق.
¿ وم ـ ــاذا ع ــن اإلعـ ــداد
لحفل االفتتاح؟
 نــنــتــظــر أن يــكــوناالف ــت ــت ــاح ف ــى الــنــصــف
الــثــانــى مــن  2018ويتم
الــتــنــســيــق حــالــيــا م ــع كل
الــجــهــات المعنية وأبــرزهــا
وزارة اآلثـــــــار والــســيــاحــة
وم ــج ــل ــس الـــــــــوزراء ورئـــاســـة
الــجــمــهــوريــة لــتــحــديــد الــمــوعــد
المناسب حيث ســنــراعــى أن يكون
مع الموسم السياحى الجديد فى 2018
للحصول على أفضل مردود على التدفقات
السياحية من االفتتاح خاصة مع ما شهدناه
ـرا مــن افتتاح ضخم لمتحف لوفر أبو
مــؤخـ ً
ظبى ،حيث أصبح هناك اهتمام أكبر بحفل
افتتاح المتحف المصرى الكبير فــى حفل
يليق بهذا الحدث بحيث يكون ذا طابع خاص
عالمى يستخدم المؤثرات الخاصة ويستفيد
مــن البيئة المحيطة المتحف بحيث تدخل
أهرامات الجيزة ضمن سيناريو عرض حفل
االفتتاح بالحديث عن تمثال رمسيس.
¿ كثر الحديث عن تضرر التمثال منذ نقلة
فى  2006وتأثره بالملوثات وعمليات البناء ما
مدى صحة ذلك؟
 م ــن يــتــذكــر الــتــمــثــال ي ــع ــرف أنـ ــه منالجرانيت الـــوردى فيما مــن ي ــراه اآلن ومن
الحظه فى طريقه سيكتشف أنه لونة أبيض
وذلــك نتيجة أنــه محاط بمادة عازلة بيضاء
تحميه مــن كافة عــوامــل التعرية والملوثات
وسيتم إزالـــة تلك الطبقة الحامية وعمل
ترميمات الزمة والتنظيف الالزم قبل افتتاحه
ولم يؤثر عليه بأى شكل من األشكال تركه فى
العراء كل تلك الفترة فتلك التماثيل أساسا
موضوعة فــى الــعــراء وهــى مــن الجرانيت ال
تتأثر بعوامل الجو.
¿ انتقد أصـحــاب فكرة المشروع األصليين
ف ـ ــاروق حـسـنــى وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة األس ـب ــق وزاه ــى
ح ــواس وزي ــر اآلث ــار األس ـبــق االفـتـتــاح الجزئى
ولـيــس كليا ،خــاصــة أن االفـتـتــاح قــد تــأخــر من
عام  2011الى  2018؟
 هناك احترام كامل لكل اآلراء لكن منالطبيعى للمشروعات الضخمة ان تفتتح
على مراحل ،من جهة أخــرى االفتتاح األول
سيكون مبهرا ،وكأنه متحف كامل ،سيكون
فــى االفــتــتــاح فــى الــمــرحــلــة األولـ ــى سيكون
عــرض القطع األثــريــة فيه أكثر مــن  5آالف

إنشاء محطة مترو فى الخط الرابع باسم
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قطعة وهــو فى حد ذاتــه عــرض أكبر من أى
افتتاحات لمتاحف كاملة أخــرى افتتحت فى
دول خارجية كبرى ولــذلــك فنحن نعتبر أن
االفتتاح الجزئى ،منتصف  2018للمتحف
الكبير ،هو بمثابة افتتاح كامل.
¿ وكم سيكون إجمالى مساحة المتحف عند
افتتاح مرحلته األولى؟
  23ألــف متر هــو إجمالى بهو المدخلوال ـ ــدرج الــعــظــيــم وقــاعــتــى ت ــوت عــنــخ آمــون
بخالف  27ألف متر الساحة األمامية أى أن
المرحلة األولى ستكون على مساحة  50ألف
متر من إجمالى  117فدا ًنا أى نصف مليون
متر تقريبا تشمل المتحف والــمــشــروعــات
المكملة من فنادق ومطاعم وغيرها مساحة
العرض المتحفى فيها  50ألــف متر أى أننا
سنفتتح أكــثــر م ــن الــنــصــف م ــن الــمــســاحــة
األساسية وهى ما تهم الزائر.
< هــل كــانــت هــنــاك تــمــويــات مــن جانب
دول خارجية للمساعدة فــى إنــشــاء وافتتاح
المتحف؟
 -بعد مفاوضات طويلة نجح مجلس إدارة

المتحف بالتعاون مع وزارتــى التعاون الدولى
والخارجية فى الحصول على قرض آخر من
اليابان  450مليون دوالر فى  ،2016مع
وجود أصول بتكلفة  300مليون دوالر،
وكـ ــده أصــبــح تــتــمــويــل الــمــشــروع
تماما ،الهيئة الهندسية
مؤمن
ً
بــالــقــوات المسلحة بتساهم
فى المشروع ،بكوادر نجحت
فى ترشيد هذا المشروع،
لمواجهة ظروف التضخم
والــتــعــويــم ،كـــان المبلغ
المرصود لهذا المشروع
الكامل مليار دوالر ،ولن
يــزيــد الــمــبــلــغ بــالــرغــم
مــن التضخم وارتــفــاع
األســعــار ،واستخدمنا
مــن أج ــل ذل ــك الــمــواد
المصرية المحلية ،التى
تتتماشى مع كونه متحفا
مصريا.
¿ هــل سيشعر ال ــزائ ــرون
وال ـس ـيــاح ب ــأن االف ـت ـتــاح غير
مكتمل مما يؤثر على المنظر
العام بالسلب؟
 أبدا ووضعنا الخطط الكاملةمبهرا والئ ًقا
لذلك ،وسيكون االفتتاح
ً
جدا بمعلم جديد.
ً
مــن مــعــالــم مــصــر الــحــديــثــة الــتــى تلقى
اهتماما كبيرا من مؤسسة الرئاسة ،وسنكون
على قــدر الــحــدث وضخامته وأهميته ،فلن
تــكــون هــنــاك أى ظــواهــر لــوجــود مــعــدات ،أو
أدوات معدنية ،كعادة المستخدمة فى عمليات
اإلنـ ــشـ ــاءات ..حــيــث ســيــكــون هــنــاك عــرض
للقاعات الخارجية ،لها مداخلها الخاصة
بعيدا عــن الــزائــريــن المصريين واألجــانــب،
ً
الذين سيأتون إلى مبنى سيجدونه متكامال
ال ينقصه ،به متحف متكامل ،ولــن يشعروا
أن هناك جــزاء لم يتم اكتماله والمتمثل فى
القاعات التاريخية من الداخل ،وهو سيكون
بعيدا تماما عن الزيارة.
ً
¿ ف ــى ظ ــل ارت ـف ــاع األس ـع ــار وت ـعــويــم الجنيه
والتضخم كيف استطعتم التغلب على شــراء
الخامات المستوردة المستخدمة فى الترميم؟
اســتــطــعــنــا أن نــوفــر الــبــديــل المصنوعمحليا ،بنفس جودة المستورد ،والذى ال يخل
على اإلط ــاق بعمليات الترميم ،فالحائط
العظيم،سيتم كسوته بــرخــام ،محلى جيد
الخامة ،يعطى شكل أشعة الشمس ويعطى
إضـــــاءة خــلــفــيــة بــنــفــس إحـــســـاس ،ال ــم ــواد
المستوردة العالمية ،وذلك للترشيد الكبير فى
النفقات التى قمنا بحسابها ووجدناها تصل
إلى عدة ماليين الدوالرات.
¿ ول ـمــاذا لــم تـفـكــروا فــى ه ــذه الـطــريـقــة من
البداية لترشيد النفقات خاصة؟
 عــنــدمــا فــكــر الــمــســئــولــون ف ــى فــكــرةإنــشــاء وتصميم المتحف الكبير فــى عــام
 2002كانت األوض ــاع االقتصادية مختلفة،
والتدفقات السياحية كانت كبيرة ،والمشروع
كــان فى مراحله األولــى ،وعندما شرعنا فى
التنفيذ ،ظهرت تفاصيل لم تكن معلومة من
قــبــل ،اكتشفنا بــعــدهــا أن ــه ســيــحــدث عجزا
فى الميزانية ،لذلك قمنا بإعادة النظر فى

استيراد مــواد خام أجنبية ،ورجعنا لنتساءل
عن إمكانية استخدام البديل المصرى المحلى
المناسب الــذى سيوفر ويرشد التكلفة دون
المساس بالتصميم والمستوى العام للمبنى.
¿ ه ــل ه ـن ــاك ت ـغ ـي ـيــرات س ـت ـطــرأ ع ـلــى خطة
االت ـف ـت ـت ــاح فـ ــى ظـ ــل االكـ ـتـ ـش ــاف ــات ال ـج ــدي ــدة
اخاصة فيما يتعلق بتوتو عنخ آمون؟
 بــالــتــأكــيــد ،االكــتــشــافــات الــجــديــدة ،منمقتنيات الفرعون الشاب «تــوت عنخ آمــون»
وتتمثل فى رأس تمثال توت عنخ أمون وعليها
التاج الريشى للمعبود شو ،يعطى إيحاء قويا
جــدا أنــه يــرى فــى نفسه ،دور المعبود شو
الــذى يقف على المعبود جب معبود األرض
ويرفع معبودة السماء تــوت ،وأنــه كــان مؤمنا
بكافة المعبودات ،ولكنه توجه ضد المعبود
آم ــون وكهنته ،ولــذلــك ،تعم تــوت عنخ آمــون
إزالة اسم المعبود آمون ،دون باقى المعبودات
فــى كــل عهد تــوت عنخ آمــون..كــمــا أن زيــادة
ع ــرض الــقــطــع الــمــعــروضــة مــن  1600كما
كان مخططا له ،وزيادتها إلى  5000قطعة،
سيجعل الزائر يعود إلى  5آالف سنة ،للوراء،
وسيتغر فكرة الزائرين والسياح عن توت عنخ
آم ــون مــن مــجــرد فــرعــون ذهــبــى إلــى فرعون
وممثل لألسرة  18سنة يتعرف خاللها على
كيفية معيشته وحياته االجتماعية وأســراره
فــى الــحــرب والــســلــم ،وغــيــرهــا مــن عالقته
االجتماعية وحياته اإلنسانية.
¿ ك ـي ــف س ـي ـت ــم لـ ـت ــواص ــل ب ـي ــن األه ـ ــرام ـ ــات
ومنطقة المتحف الكبير؟
حاليا يتم تطوير منطقة الرماية بالكامل،حيث تــم وضــع تصور بالتنسيق بين وزارات
التخطيط والــســيــاحــة واآلثـــــار ،والــداخــلــيــة،
والــنــقــل ،حــيــث ســيــتــم تــوســيــع طــريــق مصر
اإلســكــنــدريــة الــصــحــراوى ،بــجــانــب المتحف
الــكــبــيــر ،ع ــن طــريــق تــكــويــن  4حـــــارات ،فى
اتجاهين ،كما سيتم عمل تخطيط من جانب
إدارة المرافق ،والتنمية المحلية ،لعمل موقف
أتوبيسات ،فى اتجاه بعيد عن المتحف ،بحيث
يــقــوم األتــوبــيــس بــانــزال الــزائــريــن ثــم يتوجه
مباشرة للموقف «الــجــراج» لحين العودة مرة
أخــرى ،لتوصيل الزائرين إلى إقامتهم ،وهذا
كله للمساعدة على مــواجــهــة أزم ــة التكدس
المرورى.
¿ وه ــل بــالـفـعــل سـيـكــون ه ـنــاك مـحـطــة مترو
أنفاق؟
بالفعل ،تم التخطيط لها من اآلن ،مع هيئةالمترو ،لتكون محطة المتحف الكبير.
¿ مـ ــا أهـ ـ ــم ال ـت ــرت ـي ـب ــات الفـ ـتـ ـت ــاح ال ـم ـت ـحــف
للترويج للسياحة؟
 أوال نستهدف 5ماليين سائح فى االفتتاحاألول ،يــزدادوا تدريجيا ليكون  10ماليين فى
االفتتاح الثانى بعد عامين ومن المنتظر حضور
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وعدد من رؤساء
الدول االخرى ن وقد يكون من بينهم إمبراطور
اليابان أو من ينوب عنه ،ورئيس الهند.
¿ كم تكلفت المرحلة الحالية قبل االفتتاح؟
فى البداية نجحت وزارة التعاون الدولىفــى الحصول على قــرض  300مليون دوالر،
ومنذ شهور قليلة ،تم الحصول على  450مليون
دوالر ،ليصبح اإلجمالى المستخدم حتى اآلن
 750مليون دوالر ،من إجمالى المبلغ المرصود
مليار دوالر.

 750مليون دوالر تكلفة افتتاح المرحلة
األولى للمتحف من إجمالى مليار دوالر

باألسماء :تفاصيل خطة قيادات جبهة المعارضة الجديدة
ضد السيسى قبل االنتخابات الرئاسية
بالل الدوى

رئيسا
حازم الببالوىً ..
للوزراء ثم معارضا ومعه
أعضاء حزبه المصرى
الديمقراطى االجتماعى

بشائر انتخابات الرئاسة وأظــهــرت جبهة
ـضــا رفــض عدد
مــعــارضــة ضــد الــرئــيــس وأيـ ً
مــن الــمــرشــحــيــن للمناصب الـــوزاريـــة تولى
منصب الــوزيــر ..إضافة إلى تمادى عدد من
نــواب البرلمان لدورهم الرقابى والتشريعى
واللجوء للضغط على الدولة باللجوء للظهور
فى قنوات معادية للدولة ..وتمرد عــدد من
المثقفين والنخبة ..إضافة إلى فقدان بوصلة
السياسة مع مجموعة محسوبة على التيار
الناصرى والتحول إلى رؤوس حرية ضد
الــدولــة ومهاجمة الــقــوات المسلحة فى
الظرف التاريخى الصعب الذى نعيشه
اآلن!!
التفاصيل الكثيرة خــال السطور
القادمة
 -1أول جــبــهــة م ــع ــارض ــة ضد
الرئيس السيسى :ظهرت بعد تمادى
ع ــدد مــن أعــضــائــهــا فــى طلباتهم
الببالوى
ومطالباتهم بتقلد مناصب وزاريــة
رغـ ــم عـ ــدم امــتــاكــهــم الــخــبــرات
الــــازمــــة ..بـــــدأت هــــذه الــجــبــهــة
فــى الــتــأســيــس مــن مــجــمــوعــة من
الشخصيات الــعــامــة على رأسهم
الدكتور عبدالجليل مصطفى وأحد
أكــبــر الــشــخــصــيــات الــتــى صــاغــت
الــدســتــور ضــمــن لــجــنــة الخمسين
إضــافــة إلــى عضويته فيما بعد فى
الحملة االنتخابية للرئيس السيسى..
وضمت الجبهة أيضا «جــورج اسحاق»
عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان
وهــو المجلس المحسوب على الحكومة
الذى من المفترض أن يتصدى ألى محاولة
تشويه الدولة المصرية ويكشف حقيقة زيف
جماعة اإلخوان.
أيضا العميد المتقاعد يحيى
وتضم الجبهة ً
أسحاق
حسين عبدالهادى والــذى تولى رئاسة شركة
بنزايون ثم معهد إعداد القادة ثم سافر للعمل
فــى الــكــويــت كمستشارا إلحـــدى المجالس
الحكومية ..وتولى منصب المتحدث الرسمى
باسم الجبهة خاصة أنــه فى الفترة األخيرة
يصعد من نبرة معارضته ضد النظام الحالى
والــــــــشــــــــرق
والقوات المسلحة ويكتب مقاالت فى إحدى
والــــــوطــــــن ألنـ ــه
المواقع اإللكترونية المحسوبة على جماعة
يـــطـــالـــب الــســيــســى
اإلخوان و ُيشهر بالدولة.
بــالــرحــيــل ووصــفــه بأبشع
ومن أبرز مقاالته التى احتفلت بها جماعة
األل ــف ــاظ ..وتــهــكــم عــلــى ضابط
اإلخوان وقنواتهم فى قطر وتركيا ولندن مقال
الجيش المسئول عن المزارع السمكية
«أهى الخسة أم الغباء» والذى كتبه بعد وفاة
فى كفر الشيخ.
السابق
محمد مهدى عاكف المرشد العام
مؤخرا فى حزب
عقدت
المعارضة
الجبهة
ً
لجماعة اإلخــوان اإلرهابية وفيه صال وجال
الكرامة بحضور محمد سامى رئيس حزب
فــى وصــف عاكف وتــمــادى فــى الهجوم على
الــكــرامــة ..ومــا يــدعــو للغرابة هــو أن حزب
الرئيس السيسى وطالبه بوضع عاكف فى
الكرامة محسوب على التيار الناصرى وشكلوا
المستشفى ..وتناسى أنه كان فى المستشفى
فيما بعد التيار الشعبى وهــم أنفسهم من
طــيــلــة  6أشــهــر ســابــقــة لــرحــيــلــه ..وتــوفــى
شكلوا جبهة للتحالف مع جماعة اإلخوان فى
بالمستشفى ثم كتب مقاال آخر بعنوان «ألغام
انتخابات البرلمان  2012وحصلوا بموجب
ما بعد الرحيل» وأفــردت لهذا المقال قنوات
التحالف على  7مقاعد فــى الــبــرلــمــان ..ثم
اإلخ ــوان ســاعــات طويلة فــى قــنــوات مكملين
أعلنوا عن انضمام وحــرب الكرامة والتيار

عبدالجليل مصطفى أنشأ جبهة
للمعارضة رغم رئاسته لحملة
ترشيح السيسى فى ..2014
وعضويته بلجنة الدستور

عمار

السيسى

مصطفى

الــشــعــبــى فـــى احــتــفــالــيــة رغــــم أن ــه ــم ذات
األشخاص المتواجدين فى الحزب والتيار!
وتضم الجبهة بين أعضائها الوزير السابق
للقوى العاملة كمال أبوعيطة الذى خرج على
المعاش بعد سنوات من العمل فى الضرائب
ث ــم عـــرف بــأنــه «هــتــيــف» ف ــى الــمــظــاهــرات
لــســنــوات طــويــلــة ..ووقـــت تــولــيــه الـــــوزارة تم
االعتداء عليه من العمال وخرج مطرودا من

مــنــصــبــه فى
حكومة الدكتور
حــــــازم الـــبـــبـــاوى..
وتعجب كثيرون من انضمام
الــدكــتــور أحــمــد الــبــرعــى وزيــر
القوى العاملة األسبق للجبهة رغم أنه
تولى منصب وزير القوى العاملة وأثبت فشله
الذريع وال يحقق أى شىء للعمال فى عهده..
وطـــوال الــثــاث ســنــوات الماضية تنقل بين
أحزاب كثيرة واستقر فى النهاية فى الحزب
المصرى الديمقراطى االجــتــمــاعــى ..ومنذ
فترة يتواصل مع عدد من مرشحى الرئاسة
المحتملين ويتبادل معهم الزيارات فى مكتبه
ووعـــده بتولى منصب رئــيــس الــــوزراء خالل
الفترة القادمة.
وق ــد انــضــم للجبهة «بــهــى الــديــن حسن»

مدير مركز القاهرة لحقوق اإلنسان والــذى
نقل أعماله إلى تونس بعد هروبه من البالد
وتأييده لجماعة اإلخـــوان على طــول الخط
لــدرجــة أن ــه ال يــؤيــد ثـــورة  30يــونــيــو 2013
ويستخدم عالقاته بمنظمات حقوق اإلنسان
الدولية ليحرض ضد مصر.
ـضــا «إيــهــاب الــخــراط»
وانــضــم للجبهة أيـ ً
أحــد قيادات الحزب المصرى الديمقراطى
االجتماعى وحصل على مقعد فــى برلمان
جماعة اإلخوان عام  2012وقت تحالف حزبه
معهم نظير مقاعد برلمانية ..وانضمام محمد
أنور عصمت السادات للجبهة مثير للدهشة
عضوا بمجلس النواب وتم استبعاده
ألنه كان
ً
وإسقاط عضويته وكان أحد أنصار اإلخوان
خالل فترة حكمهم وكان أحد أبرز الحاضرين
الجتماع محمد مرسى مع قيادات األحــزاب
الذين ناقشوا أزمة سد النهضة.
وضمت الجبهة جميع معارضى الرئيس
السيسى والــذيــن لهم مواقف مناوئة منه
ومنهم المستشار هــشــام جنينة رئيس
الجهاز المركزى للمحاسبات السابق
الــــــذى تـ ــم اخــــراجــــه مـ ــن الــمــنــصــب
واســـتـــبـــعـــاده ب ــع ــد خـ ــافـ ــات ح ــول
تصريحاته غير الصحيحة والــذى
كذبتها تقارير رسمية مــن الرقابة
اإلدارية.
وعلى ما يبدو فقد صنف الحزب
المصرى الديمقراطى االجتماعى
نفسه على أنه من معارض السلطة
الحالية فقد انضم عدد كبير من
قياداته للجبهة ومنهم فريد زهران
الـ ــذى يــخــرج يــومــيــا عــلــى قــنــوات
اإلخــــوان ويــهــيــل الــتــراب عــلــى كل
شيء فى مصر.
وانضم اثنين من الفنانين للجبهة
وهــمــا عبدالعزيز مخيون والمخرج
داود عــبــدالــســيــد ..وطــالــبــت الجبهة
بمطالب كثيرة لكنهم مــازالــوا يدرسون
االســتــقــرار على ترشيح أحــد األعــضــاء
للرئاسة لمنافسة السيسى والتواجد فى
الشارع مع المواطنين لكنهم سيصطدمون
بالدستور الــذى تنص الــمــادة  124منه على
ضــرورة الحصول على تزكية  20عضوا على
األقل من أعضاء مجلس النواب للترشح للرئاسة
أو الحصول على تأييد  25ألف مواطن يحق لهم
االنتخاب فى  15محافظة على األقــل ..وبحد
أدنــى ألــف مؤيد مــن كــل محافظة منها ..وهو
مــا أكــده أحــد أعــضــاء الجبهة مــن عجزهم عن
الحصول على تأييد نــواب من البرلمان نتيجة
رفــض ن ــواب الــبــرلــمــان لــهــؤالء المعارضين بل
والهجوم عليهم.
 -2رفــض عــدد من المرشحين للمناصب
الوزارية :حينما عرض المنصب الوزارى على
عدد من المرشحين رفضوا االنضمام وتمادوا
فــى ابــتــزاز الــدولــة وتــحــولــوا إلــى معارضين
ومنهم الدكتور عمار على حسن ..وآخــرون
كــانــوا مسئولين فــى الحكومة وتــحــولــوا إلى
معارضين ومنهم الدكتور حازم الببالوى.
 -3تمادى نــواب البرلمان وهجومهم على
البرلمان والرئيس:
كــان عــدد مــن ن ــواب البرلمان قــد أسسوا
ائــتــاف  30/25وانــضــم لهم عــدد مــن نــواب
البرلمان من الذين تم تعيينهم بقرار جمهورى
ومــنــهــم الــكــاتــب الصحفى واألديــــب يوسف
القعيد ال ــذى تــحــول إلــى مــعــارضــة للرئيس
السيسى ومهاجما للدولة.

الحياة الخاصة ألحمد شفيق داخل فندق «الماريوت» بالتجمع الخامس
يقيم فى جناح خاص مساحته  120مت ًرا يطل
على ملعب جولف وسعر الليلة  570دوال ًرا

جناحا صغي ًرا الستقبال ضيوفه
حجز ً
مساحته  90مت ًرا وسعر الليلة « »425دوال ًرا

يتساءل الكثيرون عن «الوضع الحالى للفريق أحمد شفيق»
ولم يستطع أحد الحصول على معلومة واحــدة عنه خاصة أنه
التقى «دينا عدلى حسين» المحامية الخاصة به ولم تدل بأى
تصريحات حوله ولم تفد الرأى العام بأى معلومات عنه سوى أنه
مقيم فى الفندق ويتعامل معاملة تليق به.
المعلومات الخاصة بأحوال الفريق شفيق تفيد بأنه يقيم فى
«فندق جى دبلو ماريوت» بالتجمع الخامس ..ويقيم فى جناح
مترا وسعر الجناح فى الليلة يبلغ «570
خاص به مساحته ً 120
دوالرا» أى ما يعادل  10200جنيه مصرى ..ويطل الجناح على
ً
ملعب الجولف وملحق به «بيسين» ..ليس هذا فقط بل أنه تم
حجز له جناح أقل من الجناح الرئيسى الذى يقيم فيه شفيق من
مترا ويبلغ قيمته
أجل استقبال ضيوفه فيه ..ويبلغ مساحته ً 90

سعر الليلة الواحدة  425دوالر أى ما يعادل  7700جنيه مصرى.
الفريق شفيق مصحوبا بحراسة مشددة من األجهزة األمنية..
وتحيط به إج ــراءات أمنية مشددة حفاظا عليه ..والــزيــارات
محدودة للفريق شفيق وتتم بناء على طلبه شخصيا ..إضافة إلى
استقباله لعدد من أفــراد عائلته وأشقائه «محمد» و«هشام»..
وأبنائهم.
الفريق شفيق صحته جيدة ويمارس الرياضة صباح كل يوم
ويمشى بعد استيقاظه مباشرا وتبدو عليه عالمات السعادة
بعودته للوطن خاصة أنه على الدوام يصاحبه أبناء أشقائه من
الشباب المنتمى لعائلته ..الفريق شفيق أكد لعدد من أقربائه أنه
خائف من حمالت التشويه الكبرى التى قد تطالبه بعد إعالنه
الترشح للرئاسة واقتراب السباق الرئاسى.

مصدر مسئول يكشف لـ«

»

هروب القيادات الكبرى
لتنظيم الجهاد إلى «تركيا
وإيران وأفغانستان وباكستان»

كشف مصدر مسئول -طلب عــدم ذكــر اسمه-
عن نجاح الــدولــة فى تعاملها مع أنصار جماعة
اإلخ ــوان اإلرهــابــيــة ..والعمل على تفتيت الكتلة
المحسوبة على اإلخـ ــوان ومنها تنظيم الجهاد
والجماعة اإلسالمية ..كيف حدث ذلك؟!
وأكد المصدر فى تصريحات لـ«صوت الماليين»
أن خطة الــدولــة لتفتيت أركــان مؤيدى الجماعة
اإلرهــابــيــة قــد وصــلــت إلــى منتهاها بعد تقسيم
المؤيدين هــؤالء إلى قسمين قسم خاص بتنظيم
الجهاد ..قسم خاص بالجماعة اإلسالمية.
تنظيم الجهاد :تم التعامل مع عناصر تنظيم
الــجــهــاد ونــجــح األمــــن ف ــى الــقــبــض عــلــى بعض

عناصرهم المتهمين فى قضايا عنف ضد الجيش
والشرطة ..وعدد من قيادات التنظيم استطاعوا
الهروب خارج البالد إلى  4دول منها «أفغانستان-
بــاكــســتــان -إيــــران -تــركــيــا» ويــلــقــون كــل الرعاية
والدعم والتمويل من «قطر» ..وتم تخصيص لهم
أماكن للعيش ال تقل عن فيلالت فخمة ومرتبات
شهرية وجــوازات سفر تحمل خاصة يطلق عليها
«جــــوازات سفر مهمة» للمساعدة على سهولة
تحركاتهم فى الدول التى تدعم اإلرهــاب وتحتوى
بــعــض عــنــاصــرهــم ..ومـــازالـــوا يــعــطــون األوامـ ــر
والــتــعــلــيــمــات لــعــنــاصــرهــم الــمــنــتــشــرة فــى ال ــدول
المختلفة.

الجماعة اإلســامــيــة :حيث انضم عناصرهم
إلى جماعة اإلخوان والبعض اآلخر انضم لتنظيم
داعــش وذهبوا لمعسكرات التدريب فى سوريا..
وآخـــرون تحولوا إلــى سماسرة لتجار األعــضــاء
وتهريب البشر األفارقة والحصول على مبالغ مالية
طائلة مــن جــراء ذل ــك ..إضــافــة إلــى تــراجــع ٪50
من العناصر األخــرى عن أفكارهم وآرائهم وعدم
تأييدهم لجماعة اإلخوان.
من هنا تم إضعاف قوة اإلخــوان فى الشارع عن
طريق تخلى تنظيم الجهاد عن مناصرة اإلخوان..
وتخلى الجماعة اإلســامــيــة عــن الــوقــوف خلف
اإلخوان وأهداف اإلخوان.

بهى الدين حسن..
مؤيد لإلخوان
وميارس
التحريض ضد
مصر من تونس

الشارع
السياسى

عمار على
حسن ..رفض
الوزارة وانضم
للمعارضة

جورج إسحاق..
عضو المجلس
القومى لحقوق
اإلنسان
ويتقاضى راتبه
من الدولة

حراسة مشددة
من أجهزة أمنية
ويستقبل أفراد
عائلته وأوالد
أشقائه «محمد»
و«هشام»
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أبرز مواقعها:
«سوق دوت
كوم» و«جوميا»
و«نفسك» وسوق
األشياء املستعملة
«دوبيزل»

عالم
البيزنس

30

مليار دوالر
أرباح سنوية
م ــن ــذ ظـ ــهـ ــور حـ ــركـ ــة ال ــت ــج ــارة
اإللــكــتــرونــيــة فــى تسعينيات الــقــرن
الــمــاضــى ف ــى الـ ــواليـ ــات الــمــتــحــدة
األمريكية زاد عدد أصحاب الشركات
الصغيرة الــذيــن يستخدمون أجهزة
الحاسوب إلــى أكثر من  4.5مليون
شركة ،كما أن نسبة شركات األعمال
الــصــغــيــرة الــتــى دخــلــت إلـــى شبكة
اإلنترنت عــام  98كانت  %41.2من
إجمالى الشركات فى السوق مقارنة
بـــ %21.5فى عام  .96بينما وضعت
 %35من الشركات الصغرى فى نهاية
الــقــرن الماضي ،وكــانــت النتيجة أن
حصلت على مــا يــســاوى  3.5مليار
دوالر حــصــيــلــة الــبــيــع اإللــكــتــرونــى
عــام  ،97وبنهاية عــام  2000وصلت
معامالت الشركات الصغرى إلى ثلث
التجارة اإللكترونية بين مؤسسات
األع ــم ــال ،واآلن وبــعــد م ــرور قــرابــة
العقد من الــزمــان أصبح الدخل من
التجارة اإللكترونية يــتــراوح بين 25
و 30مليار دوالر نتيجة االنتشار الذى
حققته الــثــورة اإللكترونية فى إنماء
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفتح
باب األعمال الحرة والجاذبة لأليدى
العاملة العاطلة ،األم ــر ال ــذى يمثل
فرصة أمــام االقــتــصــاديــات الناشئة
فــى تشجيع الــمــشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة فى تبنى حركة التجارة
اإللــكــتــرونــيــة لــضــمــان االســتــمــراريــة
وخــلــق عــجــلــة إن ــت ــاج أســهــل وأس ــرع
وأكثر كفاءة ،حيث تمثل المشروعات
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة  %90من
إجمالى مشروعات القطاع الصناعى
داخــل الــســوق الــمــصــرى ،ويعمل بها
نحو ثلثى القوى العاملة ،وتسهم بنحو
 %40مــن الــنــاتــج الــقــومــى اإلجمالى
وب ــإض ــاف ــة الــمــشــروعــات متناهية
الصغر لها نجد أن هناك أكثر من
 2.5مليون مــشــروع يمثلون حوالى
 %99من مشروعات القطاع الخاص
غــيــر ال ــزراع ــي ،وتــســهــم بـــ  %80من
الــنــاتــج المحلى اإلجــمــالــى ،وتغطى
نحو  %90مــن التكوين الرأسمالى،
وتــســتــوعــب حــوالــى  %75مــن فــرص
العمل.
وحيث إن المشروعات الصغيرة
والــمــتــوســطــة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر
ال تــحــتــاج إلـــى تنظيم إدارى كبير
مــثــل ال ــم ــش ــروع ــات الــكــبــيــرة فــإنــه
قــد وجــب االهــتــمــام بــهــا ،حيث أنها
تــنــاســب االق ــت ــص ــاد الــنــامــى ال ــذى
تــعــانــى مــنــه ال ــب ــاد .ويــفــتــح مــجــال
الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة الــبــاب أمــام
هــذه المشروعات بسبب مناسبتها
للتكاليف البسيطة الــازم لتفعيلها
بها.
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سوق التجارة اإللكترونية فى مصر
ما هى التجارة
اإللكترونية؟!!

سحر محمود
أصبحت التجارة اإللكترونية ،إحدى
عنصرا
أذرع االقتصاد المعرفى،
ً
هاما وفاعل فى إعادة هيكلة التجارة
ً
الدولية ،ورسم مالمح االقتصاد
العالمى واقتصادات الدول المحلية
من جديد ..هذا ،وقد تعددت أنماط
التعاون التجارى بين األفراد والدول،
وأصبحت العمليات التجارية لبيع
وشراء البضائع تتسم بالسهولة
والمرونة أكثر من ذى قبل حيث كانت
قديما تنقل البضائع إلى األسواق
لعرضها على المشترين الذين
يتحركون من سكناتهم للمفاضلة بين
البضائع وشراء ما يحتاجونه منها،
أما اليوم بات األمر سهالً فمن خالل
تصفح مواقع التواصل االجتماعى
يمكنك البيع والشراء وأنت جالس فى
مكانك دون الحاجة إلى الخروج أو نقل
البضائع أو غيرها ،وعلى الرغم من هذا
التطور وما تمثله التجارة اإللكترونية
من نفع إال أن األمر ال يخلو من
الجوانب السلبية وما يحمله من
مخاطر وتحديات تواجه االقتصادات
الضعيفة والهشة التى تعد مستهلكة
وليست منتجة لتك السلع ،لذا قررنا
فتح هذا الملف للتعرف على التجارة
اإللكترونية؟ وأهميتها بالسوق
المصرى؟ وكيفية تعيظم االستفادة
منها؟  ,وذلك من واقع الدراسة المهمة
التى صدرت مؤخرا بعنوان «التجارة
اإللكترونية ..بين الفرص والتحديات
بالسوق المصرى « وأعدها الباحث
ماهر أحمد شرف الدين ،والتى تكشف
عن جوانب خفية مدعمة باألرقام
والمعلومات حول هذا الموضوع
الخطير للغاية.

إصدار قانون جديد
يكفل حقوق المستهلك
والمنتج والبائع

تعرف التجارة اإللكترونية بأنها
مجموعة من المعامالت الرقمية
يتم من خاللها عرض البضائع
المتوفرة لدى البائع إلكترونيا،
وترتبط هذه المعامالت بأنشطة
تجارية بين المشروعات بعضها
البعض ،وبين المشروعات واألفراد
وبين المشروعات واإلدارة أى
أنها تعبر عن كل شكل من أشكال
االتصال ،يستهدف تسويق بضائع
أو خدمات أو صورة مشروع أو
منظمة أو شخص يباشر نشاط
تجارى أو صناعى أو حرفى أو يقوم
بمهنة منظمة.
بحلول عام  2005أصبحت التجارة
اإللكترونية تجارة ثابتة القواعد
فى المدن الكبرى من أمريكا
الشمالية وغرب أوروبا وبعض دول
شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية؛
غير أنها تنمو ببطء فى عدد من
الدول الصناعية ،وتكاد تكون
معدومة فى الدول النامية ،ونظر ًا
ألن التجارة اإللكترونية غير
خاضعة لقوانين التجارة المحلية
فإن لها مستقبالً كبير ًا فى الدول
النامية والمتقدمة لما تدره من
أرباح غزيرة.

17.7

مليون مستخدم للمنصات
اإللكترونية هذا العام

عدد مستخدمى اإلنترنت يصل إلى أكثر من  %54من إجمالى عدد السكان
حجمها فى السوق المصرية  2.43مليارات دوالر سنويً ا

الــتــجــارة اإللكترونية ليست قضية
عــابــرة ،وتــشــهــد لــهــا فــى ذل ــك آثــارهــا
عــلــى مختلف الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة
والعلمية وغيرها ،أما آفــاق المستقبل
فتشير رغم بعض التقلبات والتذبذبات
والمشاكل التى تتعرض لها هذه التجارة
بسبب عدم وجود إطار قانونى للتجارة
اإللكترونية يحكم عملها داخل السوق
المصرية.
لكن مــن المتوقع انــخــراط المزيد
من الجهات التجارية فى عالم التجارة
اإللكترونية الــذى يتسع أكــثــر ،خاصة
بعد أن ظهر دور التجارة اإللكترونية فى
إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة أن
تنافس الشركات الكبيرة العريقة ،وإن
كانت التجارة اإللكترونية لن تحل محل
التجارة التقليدية ،إال أنها ستواصل
تطورها المرافق لنمو اإلنترنت وتزايد
عدد مستخدميه ،وتزايد الحاجة إلى
مواقع بيع إلكترونية.

يمكن التغلب عــلــى ه ــذه المشاكل
والتحديات والنهوض بمجال التجارة
اإللكترونية داخل مصر من خالل هذه
المقترحات:
¿ إصدار قانون منظم لتلك العمليات
التجارية يكفل الحق لكل من المستهلك
والمنتج والبائع داخل إطار التعامالت
اإللــكــتــرونــيــة ،مــا يــعــمــل عــلــى تحفيز
البنوك على إص ــدار عمالت أو طرق
دفــع إلكترونية جديدة بجانب أنظمة
كروت االئتمان ،زيادة التوعية وضمان
حصول المستهلك على بضائع سليمة
سيحفز المستهلك فى عمليات الدفع
اإللكترونى ،األمر الذى يعمل على زيادة
الحصص الربحية للشركات العاملة فى
مجال التجارة اإللكترونية.
¿ مــواجــهــة ضــعــف الــبــنــيــة التحتية
لخدمات االتــصــاالت وتحسين جــودة
خدماتها وتخفيض أسعارها.
¿ مـ ــواجـ ــهـ ــة ضـــعـــف الـــخـــدمـــات
اإللكترونية المقدمة من قبل البنوك
المصرية فى هذا المجال.
¿ زيادة التوعية للمجتمع والفرد
فــى هــذا الــمــجــال حيث إن الفئة
سنا ال تجيد استخدام
العمرية األكبر ً
الوسائل الرقمية.
¿ الــتــنــســيــق م ــع جــهــاز حــمــايــة
المستهلك والــغــرف التجارية
لرعاية نشاط مجال التجارة
اإللــكــتــرونــيــة والــعــمــل على
تنظيم تشريعاته وعمله داخل
السوق.
¿ إنشاء دورات تدريبية فى
معهد تكنولوجيا المعلومات
إلنــشــاء بــرامــج تــدريــب مهنى
للتجارة اإللكترونية.

يشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق األوســط
الــذى يشمل التجارة اإللكترونية نموا سريعا
بفضل النسبة المرتفعة للشبان وتمكنهم من
تعلم التقنيات الحديثة فى وقــت قصير ،وفى
مصر زاد عدد مستخدمى اإلنترنت بقوة بعد
ث ــورة  2011مــا قــد يصل إلــى أكــثــر مــن %54
من إجمالى عــدد السكان ،وعــدد مستخدمى
منصات التجارة اإللكترونية كان  17.7مليون
مــســتــخــدم هـــذا ال ــع ــام ،وبــلــغ حــجــم الــتــجــارة
اإللكترونية فــى الــســوق المصرية هــذا العام
سنويا ،وأصبحت مصر
 2.43مليارات دوالر
ً
حسب اإلحصائيات رقم  12ضمن الدول األكثر

جذبا لالستثمار فى مجال التجارة اإللكترونية،
ووصل عدد المحال اإللكترونية فى مصر إلى
حوالى  200محل .وشهدت مصر أكبر تحسن
لها فى قطاع التجارة اإللكترونية خــال هذا
العام حيث ارتفعت بنسبة  %16هذا العام ،وهذا
يشير إلى أمر إيجابى بأن الناس فى مصر باتوا
أكثر راحــة وتقبال العتماد خــدمــات التجارة
اإللكترونية فى حياتهم اليومية.
تستحوذ بــعــض الــمــواقــع عــلــى المساهمة
الــرئــيــســيــة فــى قــطــاع الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة
فــى مــصــر مــثــل «ســـوق دوت كـــوم» و»جــومــيــا»
و»نفسك» وسوق األشياء المستعملة «دوبيزل»

وبجانب ذلك هناك مواقع الصفقات اليومية
مثل «أوفــرنــا» ،ومتاجر التجزئة القائمة التى
تسوق سلعها على اإلنترنت مثل متاجر الكتب
«ديـــــوان» وهــنــاك مــواقــع أخـــرى مــثــل السوبر
ماركت االفتراضية «اشتري» ،وموقع «ادفعلي»
لالستيراد من الــواليــات المتحدة األمريكية،
وتــعــد شــركــة جوميا الــتــى تعد رائ ــدة التجارة
اإللــكــتــرونــيــة فــى شــمــال أفــريــقــيــا هــى أكبر
الشركات فى السوق المصري ،فهى موجودة
فى  23دولة أفريقية ،ولدى جوميا مصر أكثر
من  400موظف وتقدم للمتسوقين أكثر من 15
متنوعا على موقعها.
قطاعا
ً
ً

ترتيب مصر بين دول
الوطن العربى
احتلت مصر المرتبة الثالثة عربيا فى مجال التجارة
اإللكترونية ،فقد حققت المملكة العربية السعودية شوطا ً
كبيرا فى هذا المجال وكذلك حققت اإلمارات ومصر نمواً
كبيراً وبعدها جــاءت لبنان وقطر ،وزاد معدل النمو فى
القطاع داخل السعودية باالعتماد أكثر على حجوزات تذاكر
الطيران بينما مصر واإلمارات فى الترفيه وكان النمو فى
قطاع الطيران فى لبنان والكويت وقطر بمعدالت أقل.

ترتيب حركات البيع والشراء إلكترون ًيا

سيطر قطاع حجز تذاكر الطيران على أغلبية نشاط
التجارة اإللكترونية داخل مصر ،ويليه السفر وحجز فنادق
اإلقــامــه خارجيا ثم جــاء من بعدها بيع وشــراء البضائع
والسلع االستهالكية عبر اإلنترنت.

«جميل» يدخل فى صدام مع
«مدبولى» و«اجلارحى» بسبب
«إسفني» ضربته وزيرة التخطيط

مفاجأة  .وزير القوى العاملة يخصص  4سيارات لقضاء مصالح وتنقالت زوجته وأوالده
نسرين إمام
كشفت مصادر مطلعة أن محمد سعفان وزير القوى
العاملة ،استطاع خالل العام املاضى ،أن يخصص 4
ســيــارات ،يتم استخدامها لنقل زوجته وأوالده ،مما
يعتبر إهدا ًرا للمال العام .وأضافت املصادر أن الوزير
سخر عد ًدا عمال الوزارة من اخلدمات املعاونة لقضاء
احتياجات أسرته فى التجمع اخلامس ،ونظافة فيللته،
التى يقيم فيها مع زوجته.
وأشــارت املصادر إلى أن الوزير ال يترك «املسبحة
من يديه» طوال اليوم أثناء وجوده فى العمل بالوزارة،
وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال البالغات املقدمة ضده
منذ أن كان رئيسا للنقابة العامة للبترول ،بفساد مالى

وإدارى ،بالتعاقد مع معارض تأجير سيارات خارجية
وتأجير عدد  400سيارة للمديرين العموم واملساعدين
وكانت قيمة إيجار السيارة  6آالف جنيه مما يعتبر
إهدا ًرا ملاليني اجلنيهات باملخالفة للقانون.
املثير أن سعفان باعتباره وزيـ ًرا للقوى العاملة ،هو
رئيس مجلس ادارة صندوق الطوارئ بــالــوزارة ،وهو
الصندوق املختص بتحصيل  %1من أجر كل عامل بكل
منشأة قطاع حكومي ،والتى يزيد عــدد العاملني به
على  20عامال ،ورغم ذلك يتعمد التكتيم على ميزانية
الصندوق التى يصرف  %90منها مكافآت للمحاسيب
والعاملني فى الوزارة ،وهو على رأسهم.
فيما أكــدت مصادر مطلعة أن ميزانية الصندوق
تتجاوز مليار جنيه ،ورغم ذلك ال أحد يعرف أين يتم
صرف هذه األموال ؟!!

سعفان

رئيس التنظيم
واإلدارة يقترب
من الرحيل

أخبار
وأسرار
هالة السعيد

محمد جميل

أكدت مصادر عليمة باجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة ،أن الدكتورة
هالة السعيد ،وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى أصبحت
قــاب قــوســن أو أدن ــى مــن حتقيق هدفها املــنــشــود ،وهــو اإلطــاحــة
باملستشار محمد جميل رئيس اجلهاز املــركــزى للتنظيم واإلدارة،
خاصة بعد أن جنحت فى الوقيعة بينه وبني عمرو اجلارحى وزير
املالية ،وأكدت له أن «جميل» أراد بكل قوة إحراجه أمام الرأى العام،
عندما ســرب أخبار عن إجــراء مسابقات التعيينات احلكومية فى
شهر يناير  2018وإقناعه اجلميع بأنه تطبيق لقانون اخلدمة املدنية
اجلديد ،الــذى نص فى الئحته التنفيذية بــأن الدولة عليها التزام
بإجراء مسابقتى تعيينات فى العام منها مسابقة فى يناير والثانية فى
يوليو من كل عام ،وهو ما يتعارض مع املوازنة العامة للدولة ،التى ال
تسمح بأى تعيينات فى الوقت احلالى.
املثير أن أى معارضة من وزير املالية ستكشفه أمام الرأى العام
مما يعرضه للهجوم من رواد السوشيال ميديا ،ومواقع التواصل
االجتماعى.
على اجلانب اآلخر جنحت السعيد فى الوقيعة بني وزير اإلسكان
مصطفى مدبولى القائم بأعمال شريف إسماعيل رئيس الوزراء
لظروف مرض األخير ،وسفره خــارج البالد للعالج ،وبني محمد
جميل ،ما جعل مدبولى ينتوى التوصية بإقالة جميل من جهاز
املركزى للتنظيم واإلدارة وعدم التجديد له لفترة رئاسة جديدة
للجهاز ،فى .2018

بعد إصابته بخيبة أمل باجللوس على كرسى رئيس الوزراء

«الشريف» يرفع الراية
البيضاء أمام «النمنم»..
ويتخلى عن فكرة
تثقيف املحليات
استقر فى يقني الدكتور هشام الشريف وزير
التنمية املحلية ،أنه لن يستطيع أن يواجه احلملة
واملؤامرة الكبيرة ،التى تأكد من وجودها ،ويديرها
من وراء الستار محمد مختار جمعة وزير األوقاف،
بأساليبه التى استخدمها ،منذ تعيني الشريف
وزي ـ ًرا للتنمية املحلية ،واستسلم الشريف ،متا ًما،
وص ــرف نــظــره عــن مــبــادرتــه «تثقيف املحليات»
ونشاطه الــذى أعلن عنه فــى املحافظات ،ومنه
إقامة أوبرا ودار ثقافية ،فى كل قرية ،وإعادة الروح
لقصور الثقافة ،وتراجع بشدة معلنا رفــع الراية
البيضا ،أمام حلمى النمنم وزير الثقافة ،املرتبط
بعالقة وثيقة مــع وزي ــر األوقــــاف محمد مختار
جمعة.
وقالت مصادر مقربة من األط ــراف ،أن هشام
الشريف أصيب بخيبة أمل ،عقب استبعاد شريف
إسماعيل ،له من حساباته واالستعانة به كقائم

العتال

النمنم

بأعمال رئيس الوزراء ،فى فترة غيابه
وســفــره إلــى أملانيا لتلقى الــعــاج ،فــى أزمته
الصحية األخــيــرة ،مفضال االستعانة بوزير
اإلسكان مصطفى مدبولى ،على الرغم من
فــارق اخلبرة الكبيرة والسنوات بني مدبولى
والشريف ،ليصبح األول رئيسا للثانى.
كما تراجع الشريف بسرعة البرق ،محبطا
عن فكرته بإعادة إحياء دور قصور الثقافة،
وال ــن ــدوات مبــراكــز الــشــبــاب ،لتوعية الشباب
وأهالى القرى ،بالتطورات احلديثة فى املجتمع
وحثهم على الثقافة والعلم ،وهو ما يعنى أنه رفع
الراية البيضا واستسالمه أمام حلمى النمنم وزير
الثقافة ،الذى اعتبر مبادرات الشريف تدخال فى
اختصاصات وزيــر الثقافة مما يعرضه لإلحراج
أمام اجلهات الرقابية ومؤسسة الرئاسة وإظهاره
بأنه مقصر فى أداء مهام عمله.

جلنة اإلسكان تكشف املستور عن
«بالوى» الفشل الكلوى فى أسيوط
تقوم جلنة اإلســكــان مبجلس الــنــواب،
برئاسة النائب معتز محمود ،بزيارة إلى
محافظة أســيــوط الــيــوم ،للرقابة على
مشاريع الصرف الصحى املتوقفة .كان
بعض أعضاء البرملان ،تقدموا بشكاوى
بسبب توقف مشاريع الصرف الصحى،
ً
فضل عن تلوث مياه الشرب ،التى أدت

إلى انتشار أمراض الفشل الكلوى.
وقـ ــد حــصــلــت الــلــجــنــة حــصــلــت على
مــوافــقــة مــن الــدكــتــور على عبد الــعــال،
بــزيــارة أســيــوط ،وم ــن املــقــرر أن تأخذ
عينات من محطات مياه الــشــرب ،التى
تسببت فــى إصــابــة مــواطــنــن محافظة
أسيوط بالفشل الكلوى.

عمومية طارئة الحتاد املهن الطبية
اعتراضًا على قانون التأمني الصحى
إسماعيل

اخلميس القادم..
أقصر نهار وأطول
ليل فى السنة
قـــال الــدكــتــور أش ــرف
تــــــادرس ،رئــيــس قسم
الفلك باملعهد القومى
لــلــبــحــوث الــفــلــكــيــة،
إن م ــواع ــي ــد فــصــول
فلكيا
السنة األربــعــة
ً
هـــى مــنــتــصــفــات لــهــذه
الفصول وذروتها وليست
بــدايــاتــهــا ..وأشــــار إلــى
أنــــه مـــن بــــدءا مـــن يــوم
 23سبتمبر املــاضــى بدأ
طول النهار فى النقصان
تدريجيا حتى دخــول
ً
ً
ووصــــــوال إلــى
الــشــتــاء
ذروتــــــه فـــى الــســادســة
صباحا من غد ًا
والنصف
ً
اخلميس  21ديسمبر،
الفــتً ــا إلــى أن نهار ذلك
اليوم هو أقصر نهار فى
السنة والليل هــو أطــول
ليل فى السنة.

يعقد مجلس إدارة احتــاد املهن الطبية ع جمعية
عمومية طارئة بعد غــداً اجلمعة ،لالعتراض على
بعض مواد مشروع قانون التأمني الصحى.
وكــان الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ،قد
أرســـل مــذكــرة إل ــى رئــيــس اجلــمــهــوريــة عبدالفتاح
السيسى ،تضمنت مالحظاتها على مشروع قانون
التأمني الصحى ،مطالباً مبقابلة وفد ميثل النقابات
املهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة
النظر فى مشروع قانون التأمني الصحى ومعاجلة
أوجه القصور.
وأوضــح نقيب الصيادلة فى املذكرة أن املــادة 77
من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات املهنية
فــى مــشــروعــات الــقــوانــن املتعلقة بها ،وهــذا مــا لم
يحدث حيث فوجئنا مبشروع القانون معروض على
مجلس النواب ومكثت النقابات املهنية الطبية ومنها
الصيادلة فترة طويلة لم تستطع احلصول على نسخة
من املشروع وقد تواصلنا مع جلنة الصحة مبجلس
النواب من أجل إعــادة املشروع للنقاش مع النقابات

املهنية إال أن طلباتنا لم يتم االلتفات إليها.
وأوضــحــت املــذكــرة أن مسودة مشروع القانون مت
حتريفها والعبث بها ،وذلك من اًجل إخراج النقابات
املهنية الطبية من هيكل منظومة التامني الصحى
وتهميشها ،إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم فى هذا
املشروع بقانون لهو إفشال لهذه املنظومة قبل أن تبدأ
وإن ولدت وخرجت إلى النور فهو قانون مشوه.
وأشــــارت املــذكــرة إل ــى أن املـ ــادة  40مــن مــشــروع
القانون ترفع تكلفة تسجيل األدويــة اجلديدة وإنشاء
الصيدليات بــصــورة كبيره مــن اًجــل اســتــخــدام تلك
األم ــوال فى متويل املــشــروع هــذا بخالف رفــع تكلفة
األدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.
وأوضحت املذكرة أن املــادة  23تعديا صارخا على
قانون مزاولة مهنة الصيدلة فهى تعمل على تدمير72
ألف صيدلية أغفلها القانون ولم يبني طريقة التعامل
معها بالرغم من وجــود وزيــر الصحة وكال من نقيب
الصيادلة ووكيله الــذى أكــد بعدم إنشاء صيدليات
للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة.

مركز التسوية
والتحكيم الرياضى
يحدد مصير «العتال»
فى مجلس الزمالك
يــنــظــر مـــركـــز الــتــســويــة
والتحكيم الرياضى  -اليوم
 الطعن املقدم من املستشارمرتضى منصور رئيس نادى
الزمالك ضد عضوية هانى
العتال الفائز مبنصب نائب
رئيس النادى فى االنتخابات
األخيرة.
يــذكــر أن الـ ــدائـ ــرة الــتــى
كانت تنظر فى قضية صحة
عــضــويــة هــانــى الــعــتــال من
عــدمــه ،فــى مــركــز التسوية
والــتــحــكــيــم ال ــري ــاض ــى ،قد
تنحت ليتم تأجيل الطعن
ل ــوق ــت آخـ ــر حل ــن حتــديــد
دائـــــرة ج ــدي ــدة تــنــظــر تلك
الــقــضــيــة لــيــعــلــن مــرتــضــى
م ــن ــص ــور إن ـ ــه حت ـ ــدد نــظــر
القضية اليوم  20ديسمبر.

املحكمة العسكرية تسدل الستار
على قضية أنصار بيت املقدس 3
ت ــص ــدر  -الـــيـــوم  -املــحــكــمــة
العسكرية حكمها فى القضية رقم
 3لسنة  2106جنايات عسكرية
ش ــرق واملــعــروفــة إعــام ـ ًيــا بقضية
أنصار بيت املقدس .3
ويواجه املتهمون فى القضية ارتكاب
ع ــددا مــن الــوقــائــع مــن بينها ،الهجوم
على كمني الــفــرافــرة ،ووجــهــت النيابة
لهم أنهم رصــدوا وراقــبــوا الــوحــدة على
م ــدى يــومــن قبيل ارتــكــاب جرميتهم،
ووض ــع ــوا مــخــطــطــا لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة،
وانــطــلــقــوا يــوم التنفيذ صــوب الــوحــدة
مستقلني  3ســيــارات ،ومرتدين مالبس
عسكرية مموهة ،وواقيات من الرصاص،
ومحرزين أسلحة نــاريــة ،عــبــارة عــن 17
بندقية آلية ،وبندقية قنص وذخائرها،
وقذائف آر بى جى ،وعبوات متفجرة ،وما
إن وصل املتهمون إلى موقع الكمني ،حتى
اعتلى املتهم هشام عشماوى تبة صخرية،
وأطلق أعيرة نارية من بندقية قنص صوب
اجلنود القائمني ،وألقى عبوات متفجرة

جتاه أبراج مراقبتها ،بينما فجر املتهم العاشر عبوة
ناسفة داخلها ،وأطلق اآلخرون من أعضاء مجموعة
التنفيذ أعيرة نارية من أسلحتهم صوب مجنديها،
وقذفوها بعبوات متفجرة وقاذفات صواريخ ،فقتلوا
قرابة  30من مجنديها ،فى حني تولى املتهم الثالث
والعشرون واسمه احلركى «محمود» تصوير الواقعة
حال ارتكابها ،والذ املتهمون بالفرار ،وأطلق عليهم
ق ــوات ح ــرس احلـ ــدود أعــيــرة نــاريــة عطلت اثنتني
مــن الــســيــارات املــســتــخــدمــة فــى الــعــمــلــيــة ،قــبــل أن
يسقط محمود محمد مبروك السوركى أحد أعضاء
املجموعة املنفذة للعملية قتيال فى احلال ،ويصاب 5
متهمني من بينهم شخص توفى فيما بعد هو السيد
عيد سالم غنيم.
ويحاكم فى القضية  66متهما حضوريا ،فض ً
ال
عن  89متهما غيابيا من بينهم هشام على عشماوى
ضابط الصاعقة املفصول ،ومحمد أحمد نصر قائد
تنظيم كتائب الفرقان املتهم باستهداف سفينة أثناء
عبورها لقناة السويس وضرب مقر القمر الصناعى
بــاملــعــادى ،وسلمى املحاسنة عضو مجلس شــورى
التنظيم وفقا للتحقيقات ،باإلضافة قيادات أخرى
للتنظيم.
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مفاجآت مثيرة فى مشروع قـانون املرور اجلديد
ذكرت أحد أهم التعليقات على مشروع قانون املرور أنه قبل
أن يبشرنا السيد املسئول بعودة االنضباط للشارع املصرى مع
تطبيق قانون املرور اجلديد ،كان عليه أن يجيب عن األسئلة
التى يطرحها الناس فى الشارع حول مستقبلهم مع هذا القانون،
بناء على خبراتهم السابقة مع قوانني أخرى جيدة ،لكنها لم
جتعل حياتهم أكثر سعادة ،وأول تساؤل يدور حول من الذى
سيكون من سلطته احتساب النقاط ،هل هم أمناء الشرطة أم
الضباط ،أم أنها منظومة الكاميرات؟ وهل لدينا عدد كاف من

فلسفة القانون
إن الــقــانــون احلــالــى صــدر
مــنــذ ســنــة  ،1973مبــا يعنى
مــــرور نــحــو  44ســنــة عليه،
وأجــريــت عليه الــعــديــد من
الــتــعــديــات ،ورغـــم ذلـــك ال
يزال قاصرا عن حتقيق املراد
مــنــه ،وأصــبــح األمـــر بحاجة
إل ــى قــانــون جــديــد لتذليل
مشاكل املــواطــنــن ،والــدولــة
لديها إصرار وإرادة على إنفاذ
القانون.
فمما ال فيه شك أن الفترة
األخــــيــــرة ش ــه ــدت حــــوادث
متكررة راح ضحيتها اآلالف
من األبرياء ،وكان لزاما على
احلكومة أن تتحرك سريعا
للحد مــن نــزيــف األســفــلــت،
وأن تــضــع ح لــــوال جــذريــة
للحد أيضا من رعونة قائدى
الــســيــارات وعـــدم التزامهم
بقواعد املـــرور وآدابــــه .ومن
هذا املنطلق ،يأتى قانون املرور
اجلديد ،والــذى اشتمل على
القواعد األساسية للسالمة
واألمـــانـــة لــلــفــرد واملجتمع،
بحيث يسهم بشكل فعال فى
وقف حوادث الطرق ..وجتدر
اإلشارة إلى دراسة ألكادميية
البحث العلمى خلصت فيها
إلى أن مجموع اخلسائر التى
تكبدتها الــدولــة خــال عام
قيمتها  425مــلــيــار جنيه،
حصيلة  15مليون مخالفة،
فى حني أن ما مت حتصيله من
غرامات نتيجة تلك املخالفات
ال يتعدى  500مليون جنيه
دخــلــت خزينة الــدولــة ،مبا
يعنى أن األثــر السلبى لتلك
املـــخـــالـــفـــات يـــفـــوق األثــــر
اإليجابى لها بـ 300ضعف.
ولذلك جاء القانون اجلديد
مبا يحتويه من آلية جديدة
للمخالفات املــروريــة تنفى
عــنــه صــفــة اجلــبــايــة الــتــى
شاعت فــى القانون القدمي،
فــوضــع نــظــامــا جــديــدا
للمحاسبة تبنى فكرة
النقاط املحددة سنويا
لكل قائد سيارة يكون
لــه  50نقطة سنويا،
وبــــحــــســــب درجــــــة
وخــطــورة املخالفة،
يتم خصم عدد معني
مـــن الـــنـــقـــاط ،وفــق
شــرائــح خمس على
النحو اآلتى:

الكاميرات التى تعمل بكفاءة؟ ثم من الذى سيتولى إنشاء مراكز
التأهيل للقيادة ،هل هى احلكومة بنفس أدائها الروتينى فى
وحدات املرور ،أم سيكون متاحا للقطاع اخلاص أن يشارك؟ وما هى
الضمانات لنزاهة هذه املراكز؟ تلك هى بعض من التساؤالت التى
يحق للناس أن يحصلوا على إجاباتها قبل أن يجدوا أنفسهم حتت
طائلة قانون ال يفهمونه ولم يتعودوا عليه ،ولالنصاف هو قانون
جيد بال شك ،لكن شكوكنا دائما تكون فى قدرة احلكومة على
الترويج السليم لتفاصيله ،ودقة تنفيذه ،وهى شكوك ندعو اهلل

أن تكون فى غير محلها.
فى هذا امللف نستعرض الكثير من احلقائق واملعلومات التى
كشفتها دراسة بعنوان قراءة فى مشروع قانون املرور اجلديد،
والتى أعدها اللواء املتقاعد عاصم جنيدى مدير مركز معلومات
مجلس الشعب السابق ومدير بيت اخلبرة البرملانية.

خالد عبدالرحمن

التفاصيل الكاملة لشرائح العقوبات
فكرة النظام اجلديد تبنى على النقاط املحددة سنوي ًا لكل قائد سيارة وتكون له  50نقطة
خصم نقطتني فى حال استخدام املحمول أثناء القيادة ومثلهما فى حال عدم استعمال حزام األمان
تعليق رخصة القيادة حلني امتام دورة فى التوعية املرورية ملدة  5أيام مبعدل  5ساعات يومي ًا
خصم  5نقاط فى حال القيادة بسرعة جنونية أو عدم االلتزام مبسافات األمان على الطرق السريعة
الشريحة األولى:
يــتــم خــصــم نــقــطــة واحــــدة فــى حــالــة ارتــكــاب
املخالفة ،مثل عــدم اتــبــاع قــواعــد وآداب املــرور
ال ــواردة بالقانون والالئحة التنفيذية ،منها عدم
االلــتــزام مبسافات األم ــان ،والتقابل ،والتخطى،
والتقاطعات ،وأولويات املــرور للمركبات واملشاة،
وكذلك عدم حمل رخصة القيادة أو التسيير فى
أثناء القيادة والتوقف فى املمنوع ،وعــدم تزويد
املركبة مبثلث عاكس للضوء أو حقيبة اإلسعافات،
وعدم تزويد املركبة بأجهزة إطفاء احلريق املقررة
أو عــدم صالحيتها ،أو وجــودهــا فى غير متناول
قائد املركبة والــركــاب ،والتدخني داخــل مركبات
النقل اجلماعى ،وفتح الباب األيسر ملركبات نقل
الركاب باألجر لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق.
الشريحة الثانية:
يتم خصم نقطتني مــن الــنــقــاط املــســمــوح بها
منها فى حالة ارتكاب مخالفة استخدام التليفون
املحمول فى أثناء القيادة ،أو عدم استخدام حزام
األم ــان لقائد املركبة وجميع ركــابــهــا ،أو جتــاوز
السرعة املــقــررة مبا ال يتعدى 10كــم /ساعة ،أو
عــدم استخدام خــوذة الــرأس لقائدى الــدراجــات
البخارية ،أو الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان
الطريق للخطر ،أو السماح بركوب األطفال دون
السابعة فــى املقاعد األمــامــيــة ،أو األطــفــال دون
الثانية بــدون كرسى تقييد خاص ومثبت باملقعد
اخللفى أو ظهر املقعد األمامى ،أو كتابة أو رسم
أو إضــافــة ملصقات أو معلقات على املركبة أو
زجاجها أو داخلها باملخالفة ألحكام القانون أو
الئحته التنفيذية.
على أن يتم خصم نقطتني فى حالة استعمال
أجهزة التنبيه دون رادع ،أو بصورة مزعجة ،أو فى
األاكــن املحظور استعمالها بها ،أو تركيب أجهزة
تنبيه ،أو مصابيح مخالفة أو ما مياثلها ،بخالف
التصميم األصــلــى للمركبة ،أو عــدم غلق أبــواب
الــســيــارة ،أثــنــاء السير على الــطــرق أو االنتظار
فى املمنوع ،أو عدم االلتزام باجلانب األميــن فى
الطريق املعد للسير فى اجتاهني ،وعدم استعمال
اإلشــارات الضوئية للمركبة عند تغيير املسار أو
الــدوران فى التوقف أو االنتظار ،وايقاف املركبة
على ممر عبور املشاة ،أو أماكن انتظار مركبات
النقل اجلماعى أو الصندوق األصفر أو أمام مأخذ
مياه االطفاء أو التخطى فى األماكن غير املسموح
فيها ،أو اجلهة اليمنى فى غير األوضــاع املسموح
بــهــا ،وعـ ــدم اتــخــاذ

اإلجراءات املحددة فى نقل القيد وامللكية ،أو تغيير
املسئول عن املركبة.
الشريحة الثالثة:
يتم خصم  3نقاط من قائد املركبة ،فى حالة
ارتكاب مخالفات قيادة مركبة برخصة قيادة أو
تسيير منتهية الصالحية أو ملغاة أو موقوفة،
وقــيــادة مركبة برخصة قــيــادة ال جتيز قيادتها،
وجتـ ــاوز الــســرعــة املــقــررة مبــا ال يــتــعــدى 30ك ــم/
ســاعــة وجتـــاوز احلــمــولــة مبــا ال يتعدى  ٪30من
احلمولة املــقــررة ،والقيادة بسرعة تقل عن احلد
األدنــى املقرر دون مبرر ،وعــدم استعمال األنــوار
األمامية واخللفية فى أثناء السير ،والوقوف على
الطرق ليال وتعمد إيقاف مركبات النقل الثقيل
ومــركــبــات النقل اجلــمــاعــى لــلــركــاب فــى املناطق
السكنية أو على الطرق فى غير األماكن املصرح
بها ،واستعمال املركبة فى مواكب وجتمعات دون
تــصــريــح .كما يتم خصم  3نــقــاط فــى مخالفات
أخرى ،ومنها حتميل سيارات النقل بصورة تعرض
حــيــاة وممتلكات الغير وأمـــان الــطــريــق للخطر،
أو عــدم تغطية احلمولة أو تستيفها أو تسليبها
بصورة آمنة ،وعدم اعطاء أولوية الطريق ملركبات
الــطــوارئ ،والشرطة واملــرور واإلســعــاف واإلطفاء
واخلدمة العامة ..ويتم خصم  3نقاط أيضا فى
حالة املواكب الرسمية ،حال اإلعالن عن ذلك ،من
خالل آلة التنبيه ،أو اإلشارات اليدوية ،أو الضوئية
وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تتشابه مع سيارات
اإلغاثة والطوارئ ،ومخالفة حمولة مركبات النقل
ألبعاد الصندوق أؤ عــدم وجــود ما يشير بوضوح
إلى بروز احلمولة املصرح بها وقيادة مركبة ينبعث
منها دخان كثيف ،أو تتجاوز النسب املقررة بقانون
البيئة ،وتــلــويــن زج ــاج املــركــبــة أو تركيب ستائر
مخالفة ،أو ورق معتم أو زجــاج يحجب الرؤية أو
غير مصرح به من سلطة الترخيص أو نقل مواد أو
سلع محظورة أو ما شابه أو ما من شأنه اإلضرار
بالبيئة ب ــدون تصريح مــن اجلــهــات املختصة أو
عــدم وضــع أو تثبيت اللوحات املعدنية فى املكان
املخصص لها أو عــدم إمكانية قراءتها مــن بعد
مناسب.
كما يتم خصم  3نــقــاط فــى حــالــة عــدم وضع
امللصق اإللكترونى أو إتالفه أو إخفائه أو التأثير
فيه مبا يفقد صالحيته ،أو عدم اتابع اإلشــارات
أو التعليمات أو األوامــر الصادرة من رجال املرور
أو عــدم االلــتــزام مبــدلــول اإلشـــارات الضوئية أو
عــامــات امل ــرور أو إثــبــات بــيــانــات غير صحيحة
فــى النماذج أو الطلبات الورقية أو اإللكترونية
املــنــصــوص عليها فــى هــذا الــقــانــون عند جتديد
رخصتى القيادة أو التسيير ،أو عــدم استخدام
الوسيلة املقررة حلساب تعريفة األجرة فى املركبات
املقررة لها ،أو طلب أجرة أكثر من التعريفة املقررة،
أو قبول أكثر مــن طلب فــى الرحلة الــواحــدة ،أو
التوقف على الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها أو
فى االنفاق ،أو عند مداخلها أو مخارجها ،وحتميل
ركاب من غير املواقف املخصصة أو االمتناع عن
توصيل الركاب بــدون مبرر أو جتزئة خط السير
للمركبات املقرر لها ذلك.
الشريحة الرابعة:
عند ارتــكــاب املخالفة املــروريــة ،يتم خصم 4
نقاط من السائق ،مع تعليق رخصة القيادة حلني
امتام دورة فى التوعية املرورية بأحد مراكز تعليم
الــقــيــادة املعتمدة ملــدة  5أي ــام مبــعــدل  5ساعات

يوميا ،مع التحفظ على املركبة ملــدة  7أيــام،
ومــنــهــا اســتــعــمــال املــركــبــة فــى غــيــر الــغــرض
املــبــن بــرخــصــتــهــا ،أو تــعــلــيــم ق ــي ــادة ب ــدون
تصريح أو مبركبة غير مخصصة للتعليم
من مراكز التعليم املعتمدة أو االمتناع عن
تقدمي التراخيص ،أو بيانات املركبة لرجال
الــشــرطــة ،أثــنــاء طلبها أو جت ــاوز السرعة
املقررة مبا ال يتعدى 50كم /ساعة أو قيادة
مــركــبــات نقل الــركــاب بــاألجــر ،ومركبات
الــنــقــل الــثــقــيــل بــــدون مــســجــل األحــــداث
اللحظى بالسيارات.
وت ــوج ــد مــخــالــفــات أخــــرى تــخــصــم 4
نقاط من السائق ،وهى القيادة بسرعات
جنونية تعرض حياة الغير وممتلكاتهم
وأمــان الطريق للخطر ،أو عــدم االلتزام
مبسافات األمان على الطرق السريعة ،أؤ
تفريق احلمولة أو تطايرها أو تناثرها فى
الطريق ،أو مخالفة قرار رئيس الــوزراء
بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات
معينة فى أوقات وأماكن محددة.
الشريحة اخلامسة:
يعاقب من يرتكب املخالفة بخصم 5
نقاط من السائق ،ويتم تعليق رخصة
القيادة حلني امتــام دورة فى التوعية
املــروريــة بــأحــد مــراكــز تعليم القيادة
املعتمدة ملدة  10أيام مبعدل  5ساعات
يوميا ،مع التحفظ على املركبة ملدة
أســبــوعــن ..وف ــى حــالــة تــكــرار ذات
اجلــرميــة املــروريــة خــال الــعــام الترخيصى
يــتــم مضاعفة خــصــم الــنــقــاط مــنــه ،وتشمل
السير عكس االجتاه املقرر على الطرق وقيادة
مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية
أو إخــفــاء أو تغيير بعض أو كــل بياناتها أو
املواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها.
ويــتــم خصم  5نــقــاط أخ ــرى مــن سائقى
املــركــبــات حتــت تأثير املــخــدرات فــى أثناء
القيادة ،وفى حالة ارتكاب قائد املركبة فعل
مخالف لــآداب العامة أو السماح بارتكابه
فــى املــركــبــة أو اســتــعــمــال أجــهــزة تكشف
أو تــؤثــر فــى عمل أجــهــزة قــيــاس السرعة
أو امللصق االلــكــتــرونــى أو أجــهــزة أخــرى
يستخدمها رج ــال املـــرور ،أو عــدم ابــاغ
قائد املركبة عن حادث كان طرفا به ونشأ
عنه إصابات أو وفيات ،أو عدم االهتمام
بأمر املصابني أو الــهــروب بعد التسبب
فى حــادث نتج عنه إصــابــات أو وفيات،
أو التسابق على الطرق بدون تصريح من
إدارة املرور املختصة.
كــمــا أق ـ ــرت الــشــريــحــة اخلــامــســة
للقانون خصم نقاط مــن السائق فى
حالة اعتدائه على أحد رجال الشرطة
بالقول أو الفعل فــى أثــنــاء أو بسبب
تأدية ونظيفته أو الهروب ،أؤ محاولة
ال ــه ــروب مــن رجـــال الــشــرطــة ،حــال
االستيقاف ،أو التزوير ،أو التالعب
فى األجــزاء اجلوهرية للمركبة ،مثل
الــلــوحــات املــعــدنــيــة أو تغيير شكل
السيارة أو فى حالة ثبوت ارتكاب
قائد املركبة حلــادث م ــرورى ترتب
عليه وفاة أو إصابة.

425

مليون جنيه تكبدتها الدولة
خالل عام واحد بسبب املخالفات

500

مليون جنيه دخلت خزينة
الدولة من حصيلة الغرامات

8&9

خصم النقاط ال يعفى من وجود عقوبات أخرى
فى حال انتهاء رصيد النقاط اإللكترونية يتم تعليق الرخصة ملدة  3أشهر حلني احلصول على  5محاضرات
تعاطى املخدرات يحرم السائق من احلصول على الرخصة غرامة الفعل الفاضل تتتراوح ما بني  300إلى  1500جنيه
يشار إلى أن خصم النقاط املرورية ال يعنى اإلعفاء
من العقوبة فيخضع املخالف للعقوبة وفقا للقانون.
ففى حالة انتهاء النقاط اإللكترونية واستنفادها
بالكامل يكون بذلك السائق ارتكب سابقة أولى،
وتعلق الرخصة ملدة شهر حلني حصوله على 5
محاضرات ،ويعاد بعدها جزء من النقاط ،وإذا
استنفدها مرة أخرى يكون ارتكب سابقة ثانية،
وتعلق الرخصة ملــدة  4أشهر حلــن حصوله
على دورة من  10محاضرات لتأهيله.
 -1بعض النماذج للغرامات ،طبقا لنوعية
املخالفات ،وفق الشرائح اخلمسة السابقة
غرامات السير مبواد محظورة من  250جنيها
إلى  5000جنيه.
غرامات التعدى على رجال املرور من  300جنيه
إلى  1500جنيه.
تــرك السيارة معطلة بــدون ابــاغ من  200جنيه إلى
 2000جنيه.
تعطيل حركة املرور من  500جنيه إلى  2000جنيه.
القيادة حتت تأثير مخدر من  1000جنيه إلى 3000
جنيه.
غرامة جتاوز السرعة من  300جنيه إلى  1500جنيه.
ترك املصاب بعد حادث مرورى  1000جنيه.
السير مبركبة يخرج منها دخان أسود من  500جنيه
إلى  1500جنيه.
غرامة عدم وجود طفاية  300جنيه.
غرامة عدم استعمال لوحات معدنية  300جنيه .إلى
 1500جنيه.
 -2تعاطى املخدرات
أن تعاطى املخدرات ،وفقا لقانون املرور اجلديد ،يحرم
السائق من احلصول على الرخصة ،ونفس األمر ينطبق
على سائق حافالت املدارس وأصحاب الرخص املهنية.
 -3استعمال أجــهــزة تكشف أمــاكــن الــــرادارات على
الطرق السريعة
كما أفرد القانون غرامات ملن يستخدم أجهزة كشف

الرادار على الطرق السريعة ،وذلك بتوقيع غرامة ال تقل
عن  4000جنيه وال تزيد على  8000جنيه ،مع خصم 5
نقاط مرورية ،باإلضافة إلى تعليق رخصة القيادة حلني
احلــصــول على دورة فــى التوعية املــروريــة ،وبعد امتــام
الــدورة يدخل السائق فى اختبارات الستخراج رخصة
قيادة جديدة.
 -4التالعب فى اللوحات املعدنية
ألزمت الشريحة اخلامسة من قانون املــرور اجلديد
املخالف بخصم  5نقاط مرورية ،مع تعليق رخصة القيادة
حلني احلصول على دورة فى التوعية املرورية ،وامتامها
بأحد مراكز تعليم القيادة املعتمدة ملدة  10أيام ،مبعدل
 5ساعات يوميا ،مع التحفظ على املركبة ملدة أسبوعني،
وفى حالة ثبوت الواقعة ال تقل الغرامة عن  4000جنيه
وال تزيد على  8000جنيه.
 -5التسابق على الطرق
وللحد من ظاهرة التسابق على الطرق مبا يعرض حياة
املواطنني للخطر ،ألزمت الشريحة اخلامسة من قانون
املرور اجلديد ،فى حالة ثبوت ارتكاب مخالفة صارخة،
مثل التسابق على الــطــرق ،خصم  5نقاط مــروريــة من
السائق ،مع تعليق رخصة القيادة حلني احلصول على
دورة فى التوعية املرورية ،وامتامها بأحد مراكز تعليم
القيادة املعتمدة ملدة  10أيام ،مبعدل  5ساعات يوميا ،مع
التحفظ على املركبة ملدة أسبوعني ،مع توقيع غرامة ال
تقل عن  4000جنيه وال تزيد عن  8000جنيه.
 -6إل ــزام مالكى احلــافــات املدرسية ونقل الركاب
بتركيب أجهزة مراقبة للسائق
اجلديد فى األمــر أن القانون الــزام سائقى حافالت
املــدارس بساعات عمل معينة للحد من إرهــاق السائق،
ممــا يــعــرض حــيــاة التالميذ للخطر ،وذل ــك مــن خالل
جهاز يوضع فى السيارة ،فالقانون حريص على السائق
واملواطن ،ومن ثم ألزم الدولة بالعديد من االلتزامات ،من
خالل توفير األجهزة املطلوبة.
 -7منع سير السيارات ذات املوديل القدمي
كما تعرض القانون لهذه السيارات ،وسيتم التعامل

معها بحد أقصى  20سنة ماضية بخالف سنة التصنيع،
ويتم إنشاء صندوق تابع لــوزارة املالية لتعويض مالكى
تلك السيارات ذات املوديل القدمي ،والتى تخطى عمرها
 20سنة ،أو توفير سيارات جديدة لهم بأقساط مريحة،
بحيث ال يتضرر مالكوها.
 -8التغلب على مشاكل سيارات النقل
سائقو النقل ينقلون  700مليون طن سنويا ،ويحتاجون
للرعاية ويعملون فى ظروف شاقة ،ومن ثم سيتم إنشاء
جهاز مسئول عنهم تابع لــوزارة النقل ،لتحديد ساعات
عملهم ،والكشف عن املخدرات ،ومنع استيراد املقطورات
اجلديدة ،وتركيب جهاز مسجل «صندوق أسود» ،يسجل
اللحظات األخيرة ملراقبة تصرفاتهم.
 -9التوك توك واحلنطور والكارو
مما ال شك فيه أو مركبات التوك توك أصبح لها
مميزات ،من خالل توصيل املواطنني داخــل املناطق
الشعبية ،كما أن لها عيوب تتعلق بخلق تكدسات
مرورية ،ووقــوع بعض احلــوادث من خاللها مع قيادة
األطفال لها ،ويوجد منها ما هو غير مرخص ،ومن ثم
يتم منع سيرها فى الطرق الرئيسية والسريعة .كما
سيتم ضبط التوك توك الذى يعمل بدون ترخيص مع
التزام سائقه بترخيصه ،وكذا التزام جهات تصنيعه
بعدم بيع أية مركبة توك توك جديدة بدون ترخيص
قبل البيع لتجفيف املنابع .ولتحفيز عملية الترخيص
مت النزويل بالسن من  21سنة للسائق حتى  18سنة.
كما لــم يغفل الــقــانــون عــن مركبات النقل البطئ
كاحلنطور والــكــارو بــأن أحــال تشغيلها وترخيصها
للمحافظني فى األقاليم لترتيب ذلك بحسب ما يراه
كل محافظ مبا ال يتناسب معها.
 -10كالبش السيارة فى القانون اجلديد
أكــد الــقــانــون اجلــديــد إلــغــاء الــكــابــش ،ألنــه ليس
عقوبة للمخالف فــقــط ،ولكنه عقوبة ملــن «يــركــن»
صف أول ،حيث يغلق عليه الطريق ،وبالتالى سيتم
رفع السيارات املخالفة باألوناش مباشرة دون وضع
كالبش.

قائمة احلاالت التى يتم فيها استخراج رخصة مشروطة

9

حاالت استثنائية
لسحب الرخص

18

سنة للرخصة اخلاصة
و 21عام ًا للمهنية

هناك أمور كثيرة أتى بها مشروع القانون
فيما يتعلق بتراخيص القيادة:
 -1شروط استخراج ترخيص القيادة
لــم يجد الــقــانــون أمــامــه للحد مــن حمل
رخــصــة الــقــيــادة بـــدون ض ــواب ــط ،خاصة
انتشار ظاهرة حمل صغار السن لرخصة
قــيــادة بــأى وسيلة كانت مشروعة أو غير
مــشــروعــة ،إال أن يــضــع ضــوابــط صــارمــة
الستخراج رخصة القيادة منها:
أ -احلصول على دورة تدريبية معتمدة
من أحد مراكز اإلدارة العامة للمرور.
ب -إجــــراء حتــلــيــل مـ ــواد مــخــدرة على
الناجحني قبل استالم الرخصة.
ج -أال تــقــل ســن الــســائــق عــن  18سنة
للرخصة اخلاصة ،أما الرخصة املهنية فهى
لـ 21سنة.
د -إجاد القراءة أو احلصول على شهادة
محو األمية.
هـــــ -اســـتـــخـــراج شـــهـــادة صــحــيــة من
مستشفى حكومى بسالمة النظر والصحة
العامة.
 -2الرخصة املشروطة
كــمــا اســتــحــدث الــقــانــون بــن مــــواده ما
يسمح باستخراج رخصة مشروطة ،حال
ع ــدم اســتــيــفــاء طــالــب الــتــرخــيــص لبعض
الشروط لبعض األشخاص ،الذين اعتادوا
التحرك بسيارتهم اخلاصة ،لكن ظروفهم
الطبية تؤكد عــدم لياقتهم بدنيا ،ومــن ثم
كان القانون رحيما بهم ،فيتم استثناء بعض
األشخاص بالقيادة داخل املنطقة التى يقيم
بها ،كمدينة  6أكتوبر ،على سبيل املثال،
وفقا للقانون اجلديد للمرورً ..
أيضا من
يعانون من عــدم الــقــدرة على القيادة ليال
فيسمح لهم بالقيادة نهارا ،ومن يعانى من
ظــروف صحية مفاجئة من مــرض السكر
أو القلب يسمح لهم بالقيادة مبرافق وهذا
رحــمــة بــاملــواطــن حتى ال يــحــرم مــن قيادة
سيارته.
 -3االمتناع عن تسليم الرخصة لرجل
املرور
ألــزمــت الشريحة اخلــامــســة مــن قانون
املـــرور اجلــديــد ،فــى حــالــة ثــبــوت ارتــكــاب
مخالفة االمتناع عن تسليم رخصة القيادة
لرجل املــرور ،بخصم  5نقاط مرورية ،مع
تعليق رخصة القيادة حلني احلصول على
دورة فى التوعية املــروريــة وامتامها بأحد
مراكز تعليم القيادة املعتمدة ملدة  10أيام،
مبعدل  5ساعات يوميا ،مع التحفظ على
املركبة ملدة أسبوعني ،مع توقيع غرامة ال
تقل عن  4000جنيه وال تزيد على 8000
جنيه.
 -4ال يــوجــد بــعــد اآلن سحب
رخص ،وإمنا رصد املخالفة،
وإرســــــــال رسـ ــائـ ــل بــهــا
للمواطن

إجراء حتليل
مواد مخدرة على
الناجحني قبل
استالم الرخصة

استخراج شهادة
صحية من مستشفى
حكومى بسالمة
النظر والصحة العامة
الــنــقــاط االلــكــتــرونــيــة فــى قــانــون امل ــرور
اجل ــدي ــد جـــزء م ــن الــقــانــون مل ــن يخالف
اإلج ــراءات ،وأحــد أنظمة العقود املرورية،
واملــواطــن يــحــاول بطبيعة احل ــال احلفاظ
على رصيده من النقاط اإللكترونية التى
تعد مبنزلة وعـــاء ،ومــن ثــم يــحــرص على
عدم الوقوع فى املخالفات ،ومينحه القانون
 50نقطة فــى السنة الترخيصية ،وسيتم
اخطار السائق بنوع املخالفة عبر أية وسيلة
يــخــتــارهــا فــى أثــنــاء اســتــخــراج الــرخــصــة
رســائــل ،إمييل ،واتــس آب ،فال يوجد بعد
اآلن سحب رخــص ،وإمنــا رصــد املخالفة،
وإرسال رسائل بها للمواطن ،حتى يعلم أوال
بأول.
 -5حاالت استثنائية لسحب الرخصة
توجد مجموعة أخطاء مرورية يرتكبها
سائقو السيارات فى أثناء القيادة ،وتسحب
بسببها رخ ــص الــقــيــادة مــنــهــم ،وم ــن تلك
احلاالت:
عند ضبط قائد املركبة ألول مرة يقودها
حتت تأثير خمر أو مخدر ،وامتناع قائد
السيارة عن الفحص الطبى أو جلوئه إلى

الهروب عند تقرير فحصه طبيا ،أو إحالته
للفحص الطبى لالشتباه فى وقوعه حتت
تأثير خمر أو مخدر ،وفقا للمادة  66من
مشروع القانون ،تسحب ملدة  90يوما.
عند ضبط قــائــد املــركــبــة مرتكبا فعال
مخالفا لــآداب العامة فيها ،أو إذا سمح
بذلك تسحب الرخصة ملدة ال جتاوز تسعني
يوما من تاريخ الضبط.
تسرى أحكام البندرين  2.1من هذه املادة
على رخــص قــيــادة مركبات النقل البطئ،
وعند وقوع الفعل املبرر لها من قائد دراجة
ركــوب أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير
املركبة لنفس املــدة املقررة لسحب رخصة
القيادة.
ف ــى حــالــة ت ــك ــرار ضــبــط س ــي ــارة أج ــرة
بــعــدادهــا خــلــل ،خــال ستة أشــهــر ،يتعني
سحب رخصة الــقــيــادة إداريـــا ملــدة ثالثني
يوما.
كل سائق سيارة أجــرة مرخصة بالعداد،
أو بــدونــه امتنع بغير مبرر عــن نقل ركــاب
أو تشغيل العداد ،أو تقاضى أجرا أكثر من
املقرر أو نقل عــددا من الركاب يزيد على
احلد األقصى املقرر.
قيام السائق بنقل ركاب من غير مواقف
االنتظار املخصصة لسيارات األجرة بدون
ع ــداد ،ويــكــون سحب رخصة الــقــيــادة ملدة
ثالثني يوما ،وإذا عاد الرتكاب أى من هذه
األفعال خالل ستة أشهر من تاريخ السحب
السابق تسحب رخصة قيادته ملدة تسعني
يوما.
كل قائد سيارة تسبب فى تلويث الطريق،
بإلقاء أية فضالت أو مخلفات بناء أو أية
أشياء أخرى ،وكل من قاد مركبة فى الطريق
تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان
كثيف أو رائحة كريهة.
تطاير حمولة سيارة النقل أو يسيل منها
مــواد قابلة لالشتعال أؤ مضرة بالصحة
الــعــامــة أو مــؤثــرة فــى صــاحــيــة الطريق
للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من
سالمة الطريق أو يشكل خطرا ،أو إيــذءا
ملستعمليه ،ويكون السحب ملدة ال تقل عن
ثالثني يوما وال تزيد على ستني يوما.
إذا ارتكب قائد السيارة الفعل ذاته مرة ثانية
خــال ثالثة أشهر مــن تــاريــخ ارتكابه الفعل
السابق ،تسحب رخصة قياداته ملــدة تسعني
يوما ،وفــى حالة الــعــودة إلــى الفعل ذاتــه مرة
ثالثة خالل ستة أشهر من ارتكاب الفعل الثانى
تسحب رخصة قيادته ملدة عام.
 -6شحن الرخصة ،وفقا للقانون اجلديد
طبقا ملا رشح لدينا من تصريحات ،فإن
إدارة املــرور لديها قاعدة البيانات الالزمة
عن املركبات إلكترون ًيا ،ويتم شحن الرخصة
إلكترونيا ،مثل شحن املحمول ،ويتم ارسال
رسالة لدى املخالفة ،وسيتم من خالل قطاع
اإلعــام والعالقات ب ــوزارة الداخلية عقد
ندوات تثقيفية للمواطنني بالقانون اجلديد.

وقف العمل بنظام سحب الرخص والقيام
برصد املخالفة وإرسال رسائل بها للمواطن

منح القطاع اخلاص
حق إنشاء مدارس
لعقد دورات
التدريب للسائقني
تــتــنــاول خــطــة التنفيذ
النقاط الست التالية:
 -1جاهزية وزارة الداخلية
لتنفيذ قانون املرور اجلديد
قــانــون املـــرور اجلــديــد يقع
عبء إنفاذه على عدة جهات،
ووزارة الداخلية جاهزة بجزء
كبير مــن البنية التحتية،
وفور إقرار القانون من مجلس
الــنــواب سيتم االنتهاء متاما
مـــن الــتــجــهــيــزات لتطبيق
القانون.
وقـــــد أنـــهـــت إدارة نــظــم
املــعــلــومــات جــــزء كــبــيــر من
ق ــاع ــدة الــبــيــانــات وأجــهــزة
رصــد املخالفات وتسجيلها،
حيث لدينا اآلن نحو 2400
جهاز لــدى الضباط ،وهناك
نــيــة لــلــتــوســع ف ــى الــرقــابــة
اإللكترونية والــتــمــدد فيها
والشرطة املتخصصة تبذل
مجهودا كبيرا فى هذا األمر.
 -2ولــــكــــن هـــــل تـــوجـــد
مــدارس كافية لعقد الــدورات
التدريبية التى ينص عليها
القانون؟
تـــــوجـــــد حــــالــــيــــا عــــدة
م ــدارس ،لكنها غير مطابقة
للمواصفات ،ومــن ثــم سيتم
عــرض بعض املــدارس للقطاع
اخلــــــاص لــتــشــغــيــلــهــا وفــقــا
الشـــتـــراطـــات مــعــيــنــة .كما
تـــواصـــل املــديــنــة املـــروريـــة
جوالتها بــاملــدارس املختلفة
لــتــعــريــف الــتــامــيــذ بـــآداب
وقواعد املرور.
 -3كيفية رصد املخالفة
سيتم رصــد املخالفات من
خالل الكاميرات املثبتة على
اإلشــارات املرورية أو املموهة،
والــتــى سيتم زيــادتــهــا بشكل
يغطى جميع الطرق وأماكن
ال ــس ــي ــر ،وكـــذلـــك مبــعــرفــة
الضباط واألفــراد املنوط بهم
حترير املخالفات مــن خالل
جهاز كفؤ ،مرتبط بقاعدة
البيانات الرئيسية.
 -4ولكن هــل توجد أجهزة
كافية لدى الضباط واألفراد
لرصد املخالفات؟
الــبــرامــج ج ــاه ــزة ،ورجـــال
الشرطة مــدربــون ،ويعملون
ب ــال ــف ــع ــل عـــلـــى األجــــهــــزة
احلديثة ،حيث لدينا 2400
جـــهـــاز لـــرصـــد املــخــالــفــات
وستجيلها ،بحيث ال يكون
هــنــاك سحب رخــص الحقا،
والتعامل سيكون مــن خالل
األجهزة.
 -5حول وجود كاميرات فى
الزى الشرطى
جرى تعميم تلك التجربة
فــى بــعــض املــنــاطــق لتوثيق
األحـــــداث ورصــــد مــا يـــدور،
وحتــديــد طبيعة الــتــجــاوز
من الشرطى فى حق املواطن
والعكس ،وهناك نية للتوسع
فيها خالل الفترة املقبلة.
 -6الـــتـــزامـــات املــحــلــيــات
والدولة فى تطبيق القانون
ألـــــزم الـــقـــانـــون اجلــديــد
لــلــمــرور الــدولــيــة بتمهيد
ال ــط ــرق وتــوفــيــر اخلــدمــات
عــلــيــهــا ،وإشــــــارات التحكم،
واالســـتـــراحـــات ،واالســعــاف
والرعاية الطبية واخلدمات
الكافية ،والقانون أخذ جانب
املواطن ،وذلــل مشاكله ،ووفر
بــنــودا حلماية املــشــاة وعمل
مسارات لهم ،وأماكن للعبور،
وأمــاكــن لـــذوى االحتياجات
اخلاصة.

خريطة املنظومة
الضريبية من إفقار
الفقراء إلى التمييز
بني األغنياء

أهل

موجات غالء جديدة تسحق المصريين فى 2018
النائب سمير غطاس:
حكومة «الجباية» رفعت
الضرائب واألسعار والفواتير

بلدنا

«خيار وفاقوس»
فى تطبيق الضرائب
على رجال البيزنس
تنتقل الــدراســة من الفقراء إلى
األغــنــيــاء ،أو أصــحــاب الــشــركــات
ورجــــــال األعــــمــــال ،وهــــــؤالء من
المعتاد فى مصر أن الدولة تعمل
ثـــــــراءا ،ولــكــن
عــلــى أن يـــــــزدادوا
ً
الخريطة الضريبية تــوضــح أنهم
ليسوا متساويين فيما تقدمه لهم
الحكومة ،بــل هناك فئات مميزة
وأخرى أكثر تمي ًزا.
وأوضــــــح «ســـــــرور» أن ال ــدول ــة
ت ــف ــرض ال ــض ــرائ ــب عــلــى صــافــى
األرب ــاح السنوية لشركات األمــوال
المشتغلة فى مصر ًأيا كان الغرض
الفتا إلــى أن الضريبة على
منهاً ،
ال ــش ــرك ــات ش ــه ــدت ال ــع ــدي ــد من
التعديالت فــى الــســنــوات األخيرة
فحتى عــام  2005كانت الشركات
تخضع لضريبة  %40عن أرباحها
مــع وج ــود بعض االســتــثــنــاءات ،ثم
جــاء الــقــانــون رقــم  91لعام 2005
ص ــان ــعــا ً شــريــحــتــيــن لــلــضــرائــب،
حــيــث خــضــعــت ش ــرك ــات األمــــوال
لــضــريــبــة  %20بينما تــم اإلبــقــاء
على اســتــثــنــاءات مهمة تتمثل فى
أن يخضع كل من البنك المركزى
الــمــصــرى وشــركــة قــنــاة السويس
والهيئة الــعــامــة للبترول لضريبة
 ،%40.5بينما تخضع الشركات
المنقبة عن البترول والمنتجة له
لضريبة قدرها  %40من األربــاح،
ثــم جـــاءت آخ ــر تــعــديــات لتوحد
الضريبة على الشركات ،%22.5
مع اإلبقاء على االستثناءات السابق
ذكرها.
وتطرقت الدراسة إلى اإلعفاءات
ـحــة أن هــنــاك
الــضــريــبــيــة ،مــوضـ ً
إعفاءات عديدة من ضرائب الدخل
لــلــشــركــات ،ومــن أهمها إعــفــاءات
تــتــمــتــع بــهــا ش ــرك ــات األمـــــوال فى
المناطق الحرة.
كما تعفى الشركات فى المناطق
االستثمارية الخاصة من الضريبة
حيث تخضع لنسبة ضريبة %10
فقط عن صافى األرباح السنوية.
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نتائج كارثية الستمرار تطبيق السياسة االنكماشية الحالية
زيادة الضرائب  +إلغاء الدعم = ارتفاع معدالت الفقر وتدنى مستوى المعيشة
إميان بدر
من بديهيات علم االقتصاد االجتماعى
أن ت ــك ــرار الـ ــزيـ ــادات ف ــى الــضــرائــب
المفروضة على المواطن ،مع االتجاه
تأثيرا
نحو تخفيض الدعمُ ،يحدث
ً
سلبيا عــلــى األســعــار ومستويات
ً
المعيشة ،حيث تتجه المشروعات
نــحــو تــخــفــيــض حــجــم اإلن ــت ــاج
كنتيجة الرتفاع تكاليف اإلنتاج
مع كل زيادة فى حجم الضرائب
المفروضة.
وتأتى المخاوف المجتمعية
مــن تــصــاعــد الــتــوقــعــات بــأن
ت ــزداد األســعــار بشكل أكبر
خــال عــام  2018كنتيجة
لرفع معدل ضريبة القيمة
الــمــضــافــة إل ــى  %14فى
يوليو الماضي ،وبالتالى
فـــــإن زيـــــــادة م ــع ــدالت
الضرائب مع إستمرار
الــــدولــــة فـ ــى تــطــبــيــق
السياسة اإلنكماشية

من خالل االتجاه إلى إلغاء الدعم بشكل كامل،
تؤثر سلبيا ً على الدخل المتاح لألفراد ،ما يعنى
تخفيض االستهالك والتأثير السلبى على مستوى
معيشة المواطنين.
وعلى جانب آخر يرد المدافعون عن الحكومة
«عــمــال عــلــى ب ــط ــال» ،والــداعــمــيــن لــهــا فــى كل
قراراتها ،ليؤكدوا على أن النظام الضريبى من
شأنه أن يلعب دوراً هاما ً فى تشجيع الصناعات
واالستثمار ،ويتناسى هؤالء أن النظام الضريبى
المصرى يعانى من بعض المشكالت والعوائق
على رأسها غياب التنسيق بين أهداف الحكومة
ذات الطابع الضريبى واألهـ ــداف االقتصادية
الكلية.
مؤخرا دراسة
نشرت
موضوعية
أكثر
وبشكل
ً
بــعــنــوان «ســيــاســات مــالــيــة ..أثـــر الــســيــاســات
الضريبية على متغيرات االقــتــصــاد المصرى»
أعدها الباحث االقتصادى أحمد ســرور ،حاول
من خاللها تتبع تطور إي ــرادات مكونات النظام
الضريبى وعالقتها ببعض المتغيرات االقتصادية.
وأكد الخبير االقتصادى أن السياسات الضريبة
تمثل أحد األدوات المؤثرة للمالية العامة ،إذ تمثل
الضرائب أهم أدوات التمويل لالقتصاد القومي،
كــذلــك الــحــال بالنسبة لــلــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة،
فالمواطن هو الممول الرئيسى لتلك اإليــرادات

الضريبية ،لذلك تعتبر العدالة الضريبية هى
أساس العدالة االجتماعية ،وهى الوسيلة المثلى
إلعــادة هيكلة الموازنة العامة بما يخدم مصالح
الممول ،أى المواطن.
وحــول عالقة الــمــواطــن بالضرائب ،واألبــعــاد
االجتماعية لتلك العالقة أوضحت الدراسة أنه
فيما يتعلق بالضريبة على الدخل ً
مثلُ ،يالحظ أن
الفئة األولى من الدخل ،التى تعفى من الضريبة،
ال تزال فئة يقل دخلها عن الحد األدنى من قانون
األجــور فى مصر ،البالغ  1200جنيه شهرياً ،أى
 14400جنيه سنويا ،فــى حين تقف الشريحة
المعفاة عند  7200جنيه سنويا ً فقط ،ما يعنى
أن الفئات التى يبلغ دخلها أقل من الحد األدنى
القانونى لألجور الزالت تتحمل دفع ضريبة على
الدخل ،ما يخل بمبدأ تصاعدية وعدالة الضريبة،
ومبدأ إعفاء الفقراء من أداء الضريبة.
وأشـــــارت ال ــدراس ــة إل ــى أن ضــريــبــة الــدخــل
تحتسب عن األجــور والمرتبات بشكل تصاعدى
وفقا للتعديالت األخيرة لقانون  91التى صدق
عليها مجلس النواب خالل العام الحالي ،الذى
أوشك على الرحيل.
ومــمــا ســبــق يتضح أن المنظومة الضريبية
المصرية مــاهــى إال ترجمة عملية لــعــبــارة «إن
فقرا».
الفقراء يزدادون ً

مع تأكيد الحكومة على أنه ال ارتفاعات جديدة فى
ـادة
األسـعــار خــال الـعــام الـجــارى  ،2017وألن الشعب عـ ً
ال ي ـصــدق حـكــومـتــه ،فـقــد ظ ــل ف ــى حــالــة قـلــق وتــرقــب،
على اعتبار أن الحكومة» نايمة لنا فى الــذرة» ،وسترفع
األسعار فجأة فى إحدى ليالى الخميس السوداء ،وبما
أن  2017أوشك على الرحيل ،بات من اليقين أن األسعار
سوف تقفز خالل العام الجديد ،وعلى الرغم من تأكيد
بعض المتخصصين فى علم االقتصاد السياسى أنه
من الصعب رفع األسعار قبيل أسابيع قليلة من إجراء
إنتخابات الرئاسة ،المقرر لها أن تجرى خالل النصف
األول مــن الـعــام المقبل ،يــرى محللو الــواقــع المصرى
أن ــه ال مــانــع مــن رف ــع األس ـع ــار ،إذا كــانــت كــل الـمــؤشــرات
ت ــؤك ــد أن ال ــرئ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســى س ـي ـفــوز فى
علما بــأن الرجل
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة لفترة ثــانـيــةً ،
نفسه ال يـخــاف عـلــى شعبيته فــى مـقــابــل إن ـجــاز مهام
اإلص ــاح االقـتـصــادى ،مــن رفــع الـضــرائــب إلــى تقليص
الدعم ،وفى ظل حكومة قال رئيسها المهندس شريف
إسـمــاعـيــل – شـفــاه ال ـلــه -إن ــه ال يخشى
على شعبيتها؛ ربـمــا ألنــه يعلم أن
حكومته بال شعبية.
أم ـ ـ ــا ع ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
الذى من المفترض أن يكون
مـ ـمـ ـث ـ ًـا ل ـل ـش ـع ــب وم ــداف ـ ًـع ــا
ع ـ ــن ح ـ ـقـ ــوقـ ــه ،فـ ـق ــد ش ـ ــارك
فـيـمــا ي ـحــدث ب ــأن أق ــر قــانــون
غطاس
ض ــري ـب ــة ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـضــافــة
ف ــى أغ ـس ـطــس  2016ع ـنــد %13
وكانت مصر وقتها تستهدف نحو
 20مـلـيــار جـنـيــه م ــن ضــريـبــة القيمة
الـمـضــافــة الـتــى ب ــدأ تطبيقها فــى سبتمبر ع ــام ،2016
وتــم زي ــادة نسبة الضريبة فــى أول يوليو الـمــاضــى إلى
 %14حيث تستهدف الدولة زيادة حصيلتها من ضريبة
القيمة المضافة بين  7و 8مليارات جنيه.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة إع ـتــرض
حينما أط ـلــق الـنــائــب سـمـيــر غ ـطــاس عـلــى حكومته
ل ـق ــب»ح ـك ــوم ــة الـ ـجـ ـب ــاي ــة» ،الـ ـت ــى رفـ ـع ــت ال ـض ــرائ ــب
واألسـعــار والفواتير ،ولكن الحقائق تؤكد أن ضريبة
الـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة لـيـســت الــوس ـي ـلــة ال ــوح ـي ــدة الـتــى
إتخذتها حكومة إسماعيل «للعكننة» على الشعب،
حـيــث تـمـثــل تـلــك الـضــريـبــة فـقــط  %39مــن إجـمــالــى
الحصيلة الضريبية المتوقعة للعام المالى الجاري،
ومــن ثــم رفـعــت وزارة المالية فــى المقابل توقعاتها
لحصيلة الضرائب اإلجمالية من  433.3مليار جنيه
خالل العام الماضى إلى  603مليار جنيه وفقا للبيان
المالى للموازنة العامة للدولة .2018/2017
وفــى هــذا السياق وبعد زيــادة نسبة ضريبة القيمة
ال ـم ـض ــاف ــة ،ي ـت ــوق ــع الـ ـم ــراقـ ـب ــون أن ت ـ ـ ــزداد إي ـ ـ ــرادات
الضريبة على الخدمات فى موازنة  2018إلى 42.156
مليون جنيه.

حجم الته ُرب يتجاوز الـ 100مليار
جنيه بسبب الفساد وعدم الخبرة

غياب الربط بين السياسة المالية
وخطة التنمية االقتصادية للدولة

روشتة علمية لعالج أمراض
النظام الضريبى المستعصية

حقيقة فشل الحوافز الضريبية
فى جذب االستثمارات

يعانى النظام الضريبى المصرى من عدة مشكالت تنظيمية تتمثل فى
اتخاذ قــرارات فــرض الضرائب دون إجــراء دراســات كافية ،ما تسبب فى
حالة من التوتر والترقب للمستثمرين والممولين حول فرض بعض الضرائب
من عدمه كضريبة األربــاح الرأسمالية ،وكذلك عدم التنسيق بين أهداف
السياسة المالية وبين األهــداف االقتصادية الكلية ،حيث تسعى اإلدارة
الضريبية إلى التوسع فى فرض ضرائب جديدة ما يتنافى مع أهداف زيادة
اإلنتاج واالستثمار.
وكذلك يعانى النظام الضريبى من معوقات إدارية عديدة من بينها العجز
فى اإلمكانيات اإلداريــة واآللية وعدم توافر التقنيات الحديثة فى عمليات
الحصر الضريبي ،ما يساعد على كثرة حاالت التهرب الضريبي ،باإلضافة
إلــى شعور الممولين بإفتقاد الثقة تجاه الجهاز الضريبى نتيجة لتفشى
الفساد فى بعض أفــراداه مما يؤدى إلى تزايد حجم التأخيرات الضريبية،
إلى جانب تركيز أغلب عناصر السلطة والمسؤلية فى يد اإلداراة العليا
وعدم تفعيل الال مركزية ،وعدم توافر الخبرات والمؤهالت لدى موظفى
الجهاز الضريبى وإلقاء عبء حل المنازعات إلى جهات أخرى كلجان الطعن
والمحاكم القضائية مما يؤدى إلى تنامى حجم التأخيرات الضريبية والتى
وصلت إلى  100مليار جنيه تقريبا ً فى بداية عام .2016
وقدم الخبير االقتصادى أحمد سرور بعض المقترحات للتعامل مع تلك
المشكالت التى أوردتها دراسته ،وفى مقدمتها تفعيل دور أجهزة مكافحة
التهرب الضريبى ودعم وإعادة هيكلة اإلدارات واألجهزة الضريبية.
كما أوصــى بضرورة تطوير النظام الضريبى من خالل إعــادة النظر فى
التشريعات المنظمة للضرائب ،وإعتماد سياسة انتقائية للحوافز الضريبية
تقوم على أسس وأهداف اقتصادية واضحة ،عن طريق الربط بين إجراءات
وأهــداف المنظومة الضريبية وبين األهــداف والظروف االقتصادية الكلية
لتجنب التأثير السلبى على االستثمار أو اإلنتاج والتصدير.
وألنــه ال إصــاح بــدون عدالة اجتماعية وتوعية حقيقية ،أكــد الباحث
على أهمية نشر الوعى الضريبى بين أفــراد المجتمع ،وتطبيق اإلعفاءات
الضريبية لمحدودى الدخل بشكل حقيقى وعدم اإلخالل بمبدأ تصاعدية
الضريبة ،مع تحسين كفاءة اإلدارات الضريبية وتطبيق مبادئ الشفافية
واإلفصاح بهدف إعادة الثقة بين الممولين والمنظومة الضريبية.

ال شك أن مصر بحاجة ُملحة لجذب االستثمارات لتحقيق
التنمية االقتصادية وذلــك مــن خــال توفير مناخ استثمارى
مالئم ،وفى هذا الصدد تلجأ الدول إلى العديد من اإلجراءات
واالستراتيجيات التى من شأنها تحقيق ذلك الهدف مثل تحرير
التجارة الخارجية والمساواة بين المستثمر األجنبى والمحلى،
وكذلك فإن النظام والتشريعات الضريبية من شأنها العمل على
جذب المزيد من المستثمرين ودفــع عجلة اإلنتاج ،من خالل
ما يعرف بالحوافز الضريبية وتحقيق االستقرار فى التشريع
الضريبى.
و ُيعرف الباحث االقتصادى نظام الحوافز الضريبية بأنه
عبارة عن نظام يصمم ضمن إطــار السياسة المالية للدولة،
بهدف تشجيع اإلدخ ــار واالستثمار على نحو يــؤدى إلــى نمو
مشيرا إلى أن الدول النامية
اإلنتاجية وزيــادة الدخل القومى،
ً
تتسارع إلى جذب رؤوس األموال من خالل توفير المناخ المالئم
لالستثمار والتوسع فى التيسيرات الضريبية للمستثمرين،
خاصة فى القطاعات التى ترغب الدولة فى تنميتها.
ً
وضربت الــدراســة مثل بدولة األرجنتين التى اتخذت تلك
اإلجــراءات بهدف تحقيق التنمية االقتصادية من خالل توجيه
بعض التيسيرات إلى المقاطعات التى كانت تتصف بالبطالة
المزمنة.
وتناولت الدراسة بعض أوجه التيسيرات الضريبية التى تمنح
للمستثمر ،ومنها اإلعــفــاءات وتخفيض سعر الضريبة ووقف
تيسيرا للمستثمر فى
الضريبة أو تأجيلها واعتماد طريقة أكثر
ً
حساب قيمة استهالك األصول الرأسمالية.
وشددت الدراسة على أن عملية تقدير المعاملة الضريبية ال
يجوز أن تتم وحدها ،بل يجب اعتبارها جزء من نظام تتكامل
جميع أطــرافــه ،وكذلك يجب ربــط أهــداف النظام الضريبى
بعناصر خطة التنمية االقتصادية للدولة.
وعلى خلفية ذلك يرى الخبراء أن النظام الضريبى فى مصر
لــم يحقق األه ــداف المرجوة منه بسبب غياب التنسيق بين
السياسات المالية والمصرفية والضريبية ،والعمل بطريقة
الجزر المنفصلة.
ُ

أسرار ارتفاع قيمة فواتير الغاز الطبيعى وزيادة تكلفة التوصيل للعمالء
عاما بعد عام
الشركة القابضة للغازات الطبيعية رفعت السعر بقيمة  800جنيه لكل عميل بسبب تكرار خسائر «غاز مصر» ً
مبعدل كل ثالثة أشهر يصدر اجلهاز املركزى للمحاسبات تقاريره الرقابية
حول تقييم األداء املالى واإلدارى للشركات التابعة للدولة وقطاع األعمال
العام ،حيث ترصد هذه التقارير العديد من التجاوزات واملخالفات فى بعض
الشركات ،والتى تصل إلى ماليني بل ومليارات اجلنيهات والدوالرات ،وكلما
ازداد رأس مال الشركة وحجم استثماراتها واتسعت دائرة تعامالتها ،كلما
تضاعفت خسائرها ،وتكررت بشأنها مالحظات اجلهاز الرقابى ،والغريب
أن تلك املالحظات تتكرر من تقرير إلى آخر بشكل دورى ،وتوصى التقارير
املتتالية بإجراء التسويات الالزمة ،وعاد ًة ما ترد إدارة مثل هذه الشركات
بأنه جار إجراء التسويات والتصويب ،ولكن على أرض الواقع وباألرقام
تتضاعف اخلسائر وتتكرر املخالفات واألخطاء.

صافى خسارة الفترة
احلالية  58.9مليون
جنيه بزيادة تتجاوز
الـ 8ماليني عن نفس
الفترة من العام السابق

فى
الممنوع

إميان بدر

خفايا عدم تحديد قيمة الخسائر الناجمة عن توقف كل مشروع حتى اآلن
ولعل شركة «غاز مصر» تعد نموذجا ً
صــارخ ـا ً لــهــذه الــتــجــاوزات الــتــى ال يتم
االلــتــفــات إلــيــهــا ،ب ــل تــصــر اإلدارات
المتعاقبة على تكرارها حتى تتراكم على
الشركة الغرامات وتثقل كاهلها أعباء
الخسائر وااللتزامات.
وفى هذا السياق كشف تقرير حديث
صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات
صافى الخسائر التى حققتها شركة غاز
مصر ،خالل الفترة محل الفحص ،حيث
بلغت  58.9مليون جنيه ،بزيادة قدرها
أكــثــر مــن  8مــايــيــن جنيه عــن الفترة
المثيلة من العام السابق ،علما ً بأن تكرار
وتزايد الخسائر ،التى اعتادت أن تُمنى
بها «غــاز مصر» من عــام إلــى عــام دفع
الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى
أن ترفع تكلفة توصيل الــغــاز للعمالء
اعتباراً من أول يوليو  ،2017بقيمة 800
جنيه لكل عميل.
وعــلــى مــا يــبــدو ال تــهــتــم إدارة غــاز
مصر بتنمية استثماراتها والعمل على
تحقيق أرباح تتناسب مع حجمها ،حيث
رصد التقرير أن االستثمارات المتاحة
للبيع لــدى الشركة بلغت قيمتها نحو
 253مليون جنيه ،رغــم تحقيق بعض
الــشــركــات المستثمر فــيــهــا لخسائر
تجاوزت .%40
أم ــا عــن اســتــمــرار تــراكــم الــغــرامــات
وتضاعف قيمتها لتثقل كاهل الشركة،
فــأكــد الــتــقــريــر أن مــشــاكــل الــشــركــة
المصرية مع الشريك الليبى ،مازالت
قائمة بسبب استمرار الــوضــع األمنى
على ما هو عليه فى ليبيا ،األمــر الذى
أدى إلــى تكبيد غــاز مصر غرامات بلغ

مشاكل الشريك الليبى
مازالت قائمة و كبدتها
غرامات بلغ إجمالى ما
أمكن حصره منها
 6ماليين جنيه
االستثمارات المتاحة للبيع بلغت  253مليون جنيه
والشركات المستثمر فيها تحقق خسائر بنسبة %40
إجمالى مــا أمكن حصره منها نحو 6
ماليين جنيه ،على الرغم من أن قيمة
الشراكة المصرية فى الشركة الليبية
ال تتجاوز  664ألــف جنيه فقط ،كما
حركت غــاز مصر دعــوى قضائية ضد
هيئة الرقابة المالية لوقف مطالباتها
للشركة بالغرامات ،التى لم يتم تكوين

مسلسل «المال السايب» اليزال
مستمر ًا فى شركة النصر
لصناعة المحوالت والمنتجات
الكهربائية «الماكو»
تعتبر كلمة «مازال» ،هى الالزمة المتكررة والقاسم
المشترك بين جميع فقرات تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات الصادر مؤخر ًا حول تقييم األداء
المالى واإلدارى لشركة النصر لصناعة المحوالت
والمنتجات الكهربائية «الماكو» ،وهو ما يؤكد حقيقة
استمرار وإصرار إدارات الشركة المتعاقبة على
التمسك بارتكاب المخالفات ،ومن ثم تكررت كلمات
من نوعية «مازال ومازالت حتى تاريخه» ،فى إشارة
واضحة إلى بقاء الوضع الخاطئ على ما هو عليه ،بل
وتتزايد بعض المخالفات لتتحول إلى أعباء وديون
وغرامات ،تثقل كاهل الشركة التى من المفترض أنها
تنتمى لقطاع الكهرباء شديد الثراء ،ولكنها تحقق
األموال فقط بطريقة حكومة «الجباية» ،من خالل
رفع األسعار والفواتير لتحمل المواطن الفقير ما ال
يحتمل.

مخصص لمقابلتها.
وانــتــقــل التقرير إلــى ملف األعــمــال
تحت التنفيذ ،مشيراً إلــى أن تكلفتها
بلغت قيمتها  334مليون جنيه ،بزيادة
قــدرهــا نحو  62.8مليون جنيه ،عن
الــفــتــرة الــمــمــاثــلــة مــن الــعــام الــســابــق،
وأوصى التقرير بالعمل على إنجاز تلك

المشروعات ،وتحديد قيمة الخسائر
الــنــاجــمــة عــن تــوقــف كــل مــشــروع على
حدة.
أمــا حــســاب األرصــــدة المدينة فقد
تضمن  10.60مــلــيــون جــنــيــه ،مبالغ
منصرفة تحت بند إع ــادة الــشــىء إلى
أصــلــه ،يــعــود بعضها إلــى عــام ،2014

دون أن تتم تسويتها حتى تاريخ صدور
التقرير ،كما تضمن حساب األرصــدة
المدينة أيضا ً  31.2مليون جنيه ،تكلفة
تنفيذ أعمال الشبكة لبعض األراضــي،
حــيــث تــم االنــتــهــاء مــن األع ــم ــال ،دون
تسليمها لــمــديــنــة ال ــش ــروق لتحصيل
قيمتها.
وفــــى إطـــــار عــــدم حــــرص الــشــركــة
على أموالها ومستحقاتها بلغت قيمة
أرصــدة ومديونيات العمالء المتوقفة
نحو  14.87مليون جنيه ،مكون عنها
مــخــصــص قيمته  2.4مــلــيــون فقط،
فيما تضمنت أرصــدة العمالء» أطراف
ذات عالقة» ،مبالغ وصل إجماليها إلى
 58مليون جنيه ،ترجع إلى عام ،2008
ولــفــت مــراقــب الــحــســابــات الـــذى أعــد
التقرير إلى أن عدم تسوية هذه المبالغ
يمثل مخالفة صريحة للالئحة التنفيذية
لقانون الشركات.
وعلى خلفية تلك الوقائع تبرز عالمات
استفهام حول قدرة شركات قطاع البترول
عــلــى صـ ــرف رواتــــــب وحـــوافـــز ضخمة
للعاملين بها ،ومــن أيــن لها أن تدفع هذه
الرواتب الخيالية إذا كانت الكيانات مثقلة
باألعباء والخسائر وتحاصرها االلتزامات
المتراكمة ،حيث أجــاب الجهاز المركزى
للمحاسبات فى تقريره عن هذه التساؤالت
مــوضــحـا ً أن حــســاب أجـــور العاملين لم
يخلو هو اآلخــر من المخالفات ،المتمثلة
فى عدم تحميل حساب األجــور بنحو 83
مليون جنيه ،تمثل باقى مكافآت العاملين
موصيا بــضــرورة إجــراء
عــن عــام ،2016
ً
التسويات الالزمة وموافاة الجهة الرقابية
بما تم فى هذا الشأن.

عجز فى السيولة
النقدية بنحو
 48.533مليون جنيه
بزيادة  19.9مليون عن
العام السابق
من المسئول عن زيادة مصروفات البيع والتوزيع بنسبة  %20رغم تزايد األعباء والغرامات على كاهل الشركة؟!
فى البداية استهل التقرير مالحظاته
بالتعليق عــلــى حــســاب الــمــشــروعــات
ال ــذى مـــازال يتضمن  189.9مليون
جنيه ،تخص مصنع مدينة بدر ،لم يتم
إضافتها رغم استالم المصنع وتشغيله
بشكل نهائى منذ عام  ،2014ومازالت
المخالفة قائمة من وقتها وحتى كتابة
هذه السطور.
أمــا حساب األصــول الثابتة البالغة
نــحــو  174.8مــلــيــون جــنــيــه ،فــمــازال
دفتريا بقيمة 59
يتضمن أصول مهلكة
ً
مليون جنيه ،وبنسبة تبلغ  34فى المئة
من إجمالى قيمة األصول الثابتة.
وانتقل التقرير إلى ملف المخزون،
الـــــذى مــــــازال يــحــتــوى عــلــى 13.5
مليون جنيه ،قيمة منتجات موجودة
بالمخازن منذ عام  ،2008كما لم تقم
اإلدارة بحساب االنخفاض فى القيمة
االستردادية للمخزون الراكد والتالف،
حيث اكتفت الشركة بتكوين مخصص
بنحو  8.8مليون جنيه فقط ،بالمخالفة
للمعيار المحاسبى المصرى الخاص
بالقوائم المالية الدورية.
وفــى ســيــاق متصل -أو بـــاألدق فى
سياق مــازالــت المخالفات مستمرة-
رصد التقرير حساب األرصدة المدينة
ال ــذى مـــازال يتضمن  7.676مليون

 174.8قيمة األصول الثابتة تشمل
أصوال مهلكة دفتريًا بـ  59مليون ًا
جنيه ،أرصـــدة مــازالــت متوقفة منذ
عــام  ،2000كما تضمنت الحسابات
المدينة المختلفة مبالغ مالية تبلغ
قيمتها  2.637مليون جنيه ،تتمثل
ف ــى قــيــمــة عــجــز رس ــائ ــل مــســتــوردة
وغــرامــات أرضــيــات تــم تحميلها على
الــمــورديــن ،يــرجــع غالبيتها لسنوات

مــاضــيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى مــديــونــيــات
متوقفة على العمالء لمدة تزيد عن 15
سنة ،ومازالت تلك المديونيات بدون
تحصيل ،كما لم يتم تكوين مخصص
لمقابلتها ،رغم تكرار توصيات التقارير
الرقابية بــضــرورة اتــخــاذ اإلجـــراءات
القانونية الالزمة لتحصيلها ،ومــازال

الــمــركــزى للمحاسبات يــوصــى بذلك
وص ــوالً إلــى تقريره األح ــدث الصادر
قبل أيام قليلة.
وعلى صعيد عالقات شركة «الماكو»
بالبنوك ،ومــا بها مــن أزم ــات مازالت
قائمة ،أشــار مراقب الحسابات الذى
أعــد التقرير إلــى أن مــذكــرة التسوية
لبنكى الكويت الوطنى ومصر البنك
الــعــربــي ،م ــازال ــت تــتــضــمــن 18.88
مليون جنيه ،قيمة أعباء تدبير عملة
مــخــصــومــة بــمــعــرفــة الــبــنــوك ،ظهرت
بكشوف الحسابات دون إثباتها فى
الدفاتر ،ودون مراعاة ما لها من أثر
على نتائج األعمال و رصيد البنك.
وبشكل عام كشف التقرير عن حجم
مبيعات الــشــركــة ،حــيــث بلغت قيمة
صافى المبيعات  375.6مليون جنيه،
فى حين تبين زيادة مصروفات البيع و
التوزيع بنسبة  20فى المائة ،عن الفترة
المماثلة من العام السابق.
وفــى ضــوء مــا سبق ليس مستغربا ً
أن تظهر التدفقات النقدية فى تاريخ
المركز المالي ،وجود عجز فى السيولة
النقدية بنحو  48.533مليون جنيه،
بزيادة قدرها  19.9مليون جنيه عن
الفترة المثيلة من العام السابق ،ومازال
العجز مستمراً وفى تزايد مضطرد.

دعوى قضائية ضد
هيئة الرقابة المالية
لوقف مطالباتها
للشركة بالغرامات

تكلفة األعمال تحت
التنفيذ  334مليون جنيه
بزيادة قدرها  62.8مليون
عن العام السابق

حساب المشروعات
اليزال يتضمن
 189.9مليون جنيه
تخص مصنع مدينة
بدر رغم استالمه
وتشغيله بشكل نهائى
منذ عام 2014

العـدد 223
األربعاء 2017/12/20

محاوالت
للبحث عن
بدائل قناة
اجلزيرة

باألسماء :خفايا متويل النظام القطرى لقنوات ومواقع جماعة اإلخوان
حــاولــت الــحــكــومــة القطرية
ً
بديل لقناة الجزيرة لتبث
جاهدة ،أن تجد
سمومها من خاللها ،وذلك بعد انتهاء صالحيتها وكشف
الجميع لها ،واستبدلتها بستة نوافذ إعالمية تسير على نفس
الدرب .ونشر حساب «قطريليكس» ،وهو منصة متخصصة فى تحليل
ونشر المواد التى تفضح نظام الدوحة ودعمه لإلرهاب ،تقرير بالفيديو
جراف ،يحدد هذه المواقع اإلخوانية وكيفية تمويلها والدور المشبوه الذى
تقوم به تلك القنوات والمواقع فى تدمير المنطقة وزعزعة استقرارها ..فى هذا
الملف نستعرض قائمة بأهم هذه المواقع والفضائيات.

كشف
المستور

إسالم خالد

عربى الجديد ..شركة قطرية
خاصة أسسها إبراهيم منير
عضو التنظيم الدولى لإلخوان
موقع وقناة أطلقهما عزمى بشارة من
العاصمة البريطانية لندن ابريل ،2014
لشركة «فــضــاءات ميديا ليميتد» وهى
شركة قطرية خاصة تأسست فى أواخر
 ،2013والذى أسسها إبراهيم منير ،عضو
التنظيم الدولى لإلخوان ،وتطمح الشركة
إلــى الــريــادة فــى عالم اإلنــتــاج اإلعالمى
وإدارة وسائل اإلعالم وخدمات التواصل
االجتماعي ،بمختلف الوسائل المتاحة،
سواء اإللكترونية أو التقليدية كالمقروءة
ً
وفقا لتصريحات
والمرئية والمسموعةً ،
مؤسسى الــشــركــة .وتــم تفسير الملكية
القطرية لشركة «فــضــاءات ميديا» بأن
قطر تريد إخراج اإلخوان وصحفييهم من
قناة الجريزة إلى وسيلة إعالمية ال تكون
موسومة بــروح اإلخـــوان ،مــن أجــل كسب
االستقاللية والمهنية ،لكنها ستضم فري ًقا
كبيرا من الذين غ ــادروا موقع الجزيرة،
ً
إال أن الــشــركــة نفت ذلــك فــى بــيــان لها،
قــائــلــة إن الصحيفة ليست بــديـ ًـا ألى
وسيلة إعالمية قائمة ،بــل تأمل فــى أن
تكمل وسائل اإلعــام المهنية ،وأن تغنى
تتميز
المشهد اإلعالمى العربى بما سوف َّ
به ويتنوع المحتوى بين السياسة والرأى
والترفيه مع تحديث األخــبــار على مدار
الساعة ،وهو ملتقى كتاب الرأى الداعمين
لسياسات قطر التخريبية.

يتواصل مع إعالميين
النضمامهم لقناة «العربى»

عمرو دراج وسيط بين
اإلعالميين وعزمى بشارة

القيادى اإلخوانى الدكتور عمرو دراج
الـــذى تــولــى وزارة التخطيط والــتــعــاون
الــدولــى خــال فترة حكم محمد مرسى
ي ــق ــوم حــالــيــا بــالــتــواصــل م ــع عـ ــدد من
اإلعــامــيــيــن للوساطة بينهم وبــيــن قناة
«الــعــربــى» المملوكة لـــ«قــطــر» ويديرها
الفلسطينى الــحــاصــل عــلــى الجنسية
اإلسرائيلية عزمى بشارة والــفــذى يعمل
مستشارا لحاكم قطر ،بعد أن أصبحت
القناة بال مذيعيين وإعالميين وصحفيين
كبار ،وفارغة من الكفاءات ،ألنها محسوبة
على جماعة اإلخوان.
عمرو دراج أكد أنه يتفرغ إلدارة مركز
الدراسات العربى ويديره بتمويل قطرى
وأنه يصدر عدد من التقارير الهامة التى
تحمل اتجاهات إخوانية خالصة.
وأوضح أنه يتنمى أن يقبل اإلعالميون
العمل فى قناة العربى حتى تظهر القناة
بمظهر الــحــيــاد وحــتــى ال يتهمها أحمد
بأنها قناة إخوانية وتقصى فئات الشعب،
وعرض مبالغ مالية طائلة شهريا تقترب
من  50ألف دوالر شهريا.

التليفزيون العربى ..قناة تسعى إلثارة
البلبلة والفوضى فى العالم العربى
القناة مدعومة من جماعة اإلخوان المسلمين وتعبر عن
وجهة نظرهم فى القضايا السياسية العربية والعالمية
مصدر قناة العربى هو لندن ولها العديد
من المكاتب حول العالم ،وتهتم القناة بتسليط
الضوء على كل مايشغل بال المواطن العربى
وتعتبر القناة معارضة لألنظمة العربية إلى
حد ما ،وتقول القناة على لسان مؤسسيها إنها
صوت المبدعين والفاعلين لتحقيق التوعية
والتقدم للفكر العربى المستنير ،وتقوم قناة
العربى أو التليفزيون العربى بتقديم اآلراء
التحليلية لكل القضايا التى تمس العرب سواء
فى المنطقة العربية أو على مستوى العالم.
مالك قناة العربي
يمكننا أن نقول إن عزمى بشارة هو مالك
قناة العربى ويقول الكثيرون إن تمويل قناة
الــعــربــى يــأتــى مــن بــعــض الـ ــدول منها قطر
وتركيا ،وإعــام الحكومات العربية يصفها
دوما بأنها قناة تسعى إلثارة البلبلة والفوضى
ً
فى العالم العربى وتهدد أمن واستقرار تلك
األنظمة وهــو مــا ينطبق على قناة الجزيرة
اإلخبارية.
انطالقة قناة العربى
انطلقت قناة العربى أو التليفزيون العربى
فــى الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يــنــايــر عــام
 ،2015واتخاذ القناة هذا اليوم ليكون بداية
لالنطالقة يرجعه البعض إلى التيمن بيوم
ثــورة يناير المصرية فى عــام  ،2011وهو

ما يقلق اإلعــام العربى الحكومى خاصة
المصري ،الــذى يخاف من هــذا التاريخ-
على حد قولهم ،-ويقول البعض إن هناك
شبهات تــحــوم حــول حقيقة قــنــاة العربى
ومنها إنــهــا تستخدم فــى عمليات غسيل
األم ــوال حيث تقوم القناة بعمل حمالت
إعالنية ضخمة فى حين أنها ال تمتلك
مـــصـــدرا ل ــإع ــان ــات يــجــلــب لها
ً
إي ــرادات للصرف عليها ،وهناك
آخـــــرون يــقــولــون إن الــقــنــاة
مدعومة من جماعة اإلخوان
المسلمين وتعبر عن وجهة
ن ــظ ــره ــم فــــى الــقــضــايــا
ال ــس ــي ــاس ــي ــة ال ــع ــرب ــي ــة
والــعــالــمــيــة ،وألن مالك
قناة العربى هو عزمى
بشارة عضو الكنيست
اإلسرائيلى السابق
فــــإن هــــذا ســبـ ًـبــا
آخــــــر فـــــى تــلــك
ال ــش ــك ــوك حــول
طبيعة األهداف
الــــتــــى تــســعــى
ق ــن ــاة الــعــربــى
لتحقيقها.

القدس العربى ..جريدة يمولها حكام الدوحة
اشتراه عضو بارز فى وزارة اإلعالم القطرية عام
 2013ضم عشرات األسماء الممولين من الدوحة
ً
علنيا
تمويل
تبث مــن لندن وتتلقى
ً
من قطر ،يرأسها نجل الجهادى عباس
مدنى المتورط فى تفجيرات بومدين،
وتالحقها الحكومة الجزائرية وتعتبرها
قناة مشبوهة.
الــمــغــاربــيــة قــنــاة ح ــواري ــة وإخــبــاريــة
تعمل على تسليط الضوء على القضايا
السياسية واالقــتــصــاديــة واالجتماعية
تهتم بالمواطنين
فــى جميع الــدول
المغاربية.
تاريخ القناة
تــأســســت قــنــاة
ال ــم ــغ ــارب ــي ــة فــى
نــوفــمــبــر ،2011
وبدأت فى بث برامجها يوم  16ديسمبر
.2011
هدف القناة
أع ــل ــن ــت قـــنـــاة ال ــم ــغ ــارب ــي ــة وال ــت ــى
تــبــث مــبــاشــرة مــن الــمــمــلــكــة المتحدة
بريطانيا -إنها قناة موجهة بنسبة 50إلى  60فى المائة من شبكتها البرمجية
للمشاهد الجزائرى مع برمجة متنوعة
وإخبارية وأسئلة موضوعاتية ومختلف
اآلراء أعــلــن ســلــيــم صــالــحــى إن أحــد
مؤسسيها هو نجل عباسى مدنى رئيس
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحظورة
حاليا يعيش فى قطر
والذى هو ً

القناة «المغاربية» قــنــاة تليفزيونية
فــضــائــيــة مستقلة تعمل عــلــى تسليط
الـ ــضـ ــوء ع ــل ــى ال ــق ــض ــاي ــا الــســيــاســيــة
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــى تهم
المواطنين فــى المنطقة المغاربية..
تــهــدف قــنــاة «الــمــغــاربــيــة» م ــن خــال
مــخــتــلــف م ــواده ــا اإلعــامــيــة إلـــى مـ ّـد
جــســور الــتــواصــل بين شــعــوب المنطقة
والـ ــمـ ــسـ ــاهـ ــمـ ــة
فــــــــى تـ ــكـ ــريـ ــس
ح ــق الــمــواطــنــيــن
فــــــى الـــــوصـــــول
إلـــــى الــمــعــلــومــة
الــــصــــحــــيــــحــــة
ومــتــابــعــة خــدمــة
إعالمية تعتمد الرصانة والموضوعية
وترتكز على المهنية والحرفية وتضمن
حرية التعبير وتبرز الرأى والرأى اآلخر.
قناة «المغاربية» وهى تقدم خدماتها
اإلعالمية للجمهور المغاربى وتسعى
ـاء لــتــواصــل الــشــعــوب
ألن تــكــون ف ــض ـ ً
الــمــغــاربــيــة ،يـ ّ
طــلــعــون مــن خــالــه على
واقعهم دون تعتيم أو تزييف ويطلّون منه
على العالم وتجارب شعوبه ،كما تفتح
المجال أمــام جمهورها للمساهمة فى
نصرة القيم اإلنسانية وتعزيزها ،وعلى
رأسها قيم الحرية والمساواة وحقوق
اإلنسان».

قناة مكملين ..تخصصت فى تسجيالت مفبركة لتأجيج أمن الشارع المصرى
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هافنجتون بوست عربى ..صحافة
«أمريكانى» للقارئ العربى

قناة تبث من تركيا ويديرها قيادات
إخوانية مدعومة من قطر ،وتخصصت
فــى تسجيالت مفبركة لتأجيج أمن
الشارع المصرى.
قــنــاة فــضــائــيــة مــصــريــة سياسية
شــبــابــيــة مــوالــيــة لــجــمــاعــة اإلخــــوان
المسلمين فــى مــصــر وتعتبر القناة
واحـــدة مــن الــقــنــوات المناهضة لما

حدث فى ميدان رابعة.
وإلخ ــاء مسؤولية موقع «دلــيــل تى
فــى» يعمل بطريقة آلــيــة دون تدخل
بــشــرى ،ولــذلــك فــإن جميع المقاالت
واألخــبــار والتعليقات المنشورة فى
الــمــوقــع مــســؤولــيــة أصــحــابــهــا وإدارة
الموقع ال تتحمل أى مسئولية أدبية أو
قانونية عن محتوى الموقع.

الموقع له ثالث عشرة نسخة موجهة بخالف النسخة العربية وهي :أمريكا – بريطانيا – البرازيل –
كندا – ألمانيا – أسبانيا – فرنسا – اليونان – الهند – إيطاليا – اليابان – كوريا – المغرب
قـــــام بــتــأســيــســه الــصــحــفــى
الفلسطينى وضــاح خنفر مدير
عــام قــنــوات الــجــزيــرة القطرية
السابق فى الفترة ما بين 2003
و 2011بالشراكة مع هافنجتون
مــقــرا
بـــوســـت ،ويــتــخــذ ل ــن ــدن
ً
للموقع والدوحة مركز العمليات
ومتخصص فى الحمالت الكاذبة
ضــد الــربــاعــى الــعــربــي ،وتعتبر
هافنجتون بوست عربي ..صحافة
«أمريكاني» للقارئ العربي
موقع هافنجتون بوست
هو موقع مدونات وأخبار قامت
بتأسيسه «اريــانــا هافنجتون»
بــمــســاعــدة كنيث لــيــرر ،جــونــاه
بريتى وأندرو بريتبرت عام ،2005
وحمل اسمها «هافنجتون» ،وبدأ
نشاطه كموقع للتدوين وتجميع
األخبار بمنظور يسارى ليبرالي.
وفى فبراير عام  2011قامت شركة

« « AOLباالستحواذ على الموقع،
وتعيين اريانا هافنجتون رئيسة
لتحريره ،ليأخذ الموقع إطــاره
اإلخبارى الحالي ،وفى عام 2012
حصل الموقع على جائزة بوليترز
فى الصحافة ،ليصبح أول موقع
إلكترونى يحصد الجائزة.
و ينقسم نــشــاط الــمــوقــع بين
مــــدونــــات ،وتــجــمــيــع لــأخــبــار
السياسية واالجتماعية ،ومحتوى
أصلى يقدمه كتاب الموقع.
اإلصــدارات األخرى لهافنجتون
بوست
الموقع له ثــاث عشرة نسخة
موجهة بخالف النسخة العربية
وهي :أمريكا – بريطانيا – البرازيل
– كندا – ألمانيا – إسبانيا – فرنسا
– الــيــونــان – الهند – إيطاليا –
اليابان – كوريا – المغرب.
اللغات التى تصدر بها نسخ موقع

هافنجتون بوست
اإلن ــج ــل ــي ــزي ــة ،الــفــرنــســيــة،
األلمانية ،اإليطالية ،اإلسبانية،
اليابانية ،الــكــوريــة ،البرتغالية
وأخيرا العربية
واليونانية،
ً
قــبــل تــأســيــس هــافــنــجــتــون
بــوســت عــربــى ،وبــخــاف وجــود
نــســخــة هــافــنــجــتــون بــوســت
مغرب ،موقع هافنجتون بوست
نفسه به العديد من التدوينات
والتحليالت المتعلقة بالوطن
العربى لكتاب عرب ،لكن جميعها
مكتوبة باللغة اإلنجليزية التى
يتحدث بها الموقع.
مقر هافنجتون بوست عربى
بــالــرغــم مــن أن الــمــوقــع ناطق
باللغة العربية ،إال أن مقره يقع
فــى مدينة إسطنبول بتركيا،
بعد أن كان مقرر له االنطالق من
لندن.

أيادى الدوحة ملطخة بدماء شهداء مسجد الروضة
وعـ ــلـ ــى سـ ــيـ ــاق م ــت ــص ــل كــشــفــت
قطريليكس إن أيــدى الدوحة ملطخة
بــدمــاء شــهــداء مسجد الــروضــة رغم
المقاطعة الدبلوماسية لــدولــة قطر،
كرد فعل طبيعى على دعمها وتمويلها
دائما
لــإرهــاب ،إال أن أيديها تتلطخ ً
بــضــحــايــا األع ــم ــال اإلرهــابــيــة داخــل
مصر ،وكانت آخر العمليات الجبانة،
عــنــدمــا اســتــهــدف مــجــهــولــون مسجد
الروضة بشمال سيناء ،وقتلوا المصلين
داخ ــل المسجد ،وعــقــب الــحــادث لم
تعلن أى جهة مسؤوليتها عن استهداف
مــســجــد الــــروضــــة ،إال أن حــســاب
المعارضة القطرية« ،قطريليكس»،
أشـــارت لتلطخ دم ــاء الــدوحــة بدماء
شهداء مسجد الروضة.
وقــالــت صفحة “قطريليكس” ،إن
استهداف الساجدين ما هو إال انتقام
قطرى من مصر ،وعولت أسباب هذا
االنتقام لعدة أسباب-:
– نشاط مصر الدبلوماسى واألمنى
خــال الفترة الماضية ،واصــفــة ذلك
بأنه بمثابة صداع فى رأس الدوحة.
– قطر تــرد على مقاربة مصر بين
الفرقاء الفلسطينيين من خالل إتمام
المصالحة بين حركتى فتح وحماس.
– ســعــى مــصــر لـ ــرأب الــصــدع فى
البيت اللبنانى واستضافة الرئيس
عبد الفتاح السيسى قبل أيــام لرئيس
الــوزراء اللبنانى سعد الحريرى ،والتى
نتج عنها قــيــام األخــيــر بــالــعــدول عن
استقالته.
– كــشــف مــصــر عـــن أك ــب ــر خلية
تجسس تــابــعــة لتركيا وقــطــر ،حيث
كشف جــهــاز الــمــخــابــرات الــعــامــة فى
قضية شبكة التخابر لصالح تركيا،
متهما
والــتــى تــم تفكيكها وضبط 29
ً
مــن عــنــاصــرهــا وأمـ ــر الــنــائــب الــعــام
بحبسهم احــتــيــاطـ ًـيــا ،وأن الشبكة
بدأت عملها منذ عام  2013فى إطار
مــخــطــط مــتــكــامــل األركــــــان وضــعــتــه
جماعة اإلخوان اإلرهابية داخل مصر
وعناصرها المتواجدين على األراضى
التركية ،وبتوجيهات من المخابرات
التركية وتمويلها ودعم قطرى واضح.

وأظهرت جهود المخابرات العامة،
إن الــهــدف الرئيسى مــن وراء تكوين
هـ ــذه الــشــبــكــة ،كـ ــان إن ــه ــاك الــدولــة
ماديا يجعلها تخسر مليارات
المصرية ً
الجنيهات ،وذل ــك فــى إط ــار مخطط
إســقــاط الــدولــة ،وتسهيل التخطيط
والتنفيذ لعمليات إرهابية من خالل
جماعة اإلخوان.
– إن انتقام قطر باستهداف مسجد
أيضا
الروضة جاء بعد مشاركة مصر ً
فــى إعـ ــداد قــائــمــة جــديــدة لــإرهــاب
القطرى والتى ضمت بين األشخاص
والمؤسسات اتحاد علماء المسلمين
الـ ــذى يــتــرأســه يــوســف الــقــرضــاوي،
والملقب بمفتى اإلرهاب.
– وكــشــفــت «قــطــريــلــيــكــس» إن من
بين الشواهد التى أوضحت الموقف
القطرى «قناة الجزيرة» غرفة عمليات
اإلرهابيين ومحركهم الرئيسى على
األرض ،فــقــد نــقــلــت الــجــزيــرة خبر
الهجوم على المسجد ببئر العبد حتى
قبل التليفزيون المصرى نفسه ،ولم
تكتف بــهــذا فــقــط بــل طــرحــت أرق ــام
كــبــيــرة لــلــشــهــداء بــالــحــادث اإلرهــابــى
وأطــلــقــت عليهم «قــتــلــى» ،كما روجــت
أن الهجوم مخطط من قبل السلطات
المصرية إلخالء سيناء.

وأخــيـ ًـرا لقد فــقــدت قــنــاة الجزيرة
مصداقيتها ل ــدى الــمــواطــن العربى
على إثــر تورطها فيما يسمى «الربيع
العربي» وفــى الفوضى العارمة التى
شــاركــت فيها منذ نهاية 2010م فى
تــونــس ،فلم يجد عزمى بــشــارة سوى
أن يعود مــن خــال صحيفة (العربى
الــجــديــد) وقــنــاة (الــعــربــى الــجــديــد)،
وك ــان ــت هـــذه الــمــنــصــات اإلعــامــيــة
مــســاحــة واســعــة لــيــمــارس فيها ضخ
عــشــرات الــمــواد اإلعالمية المختلفة
الــتــى اســتــهــدفــت الــرئــيــس الــمــصــرى
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي ،وعــمــلــت على
إشــاعــة األخــبــار الــكــاذبــة والمغلوطة
عن خالفات سعودية مصرية ،وكانت
المحطة األولـــى الــتــى ب ــدأت فــى بث
الكراهية بين مصر وال ــس ــودان ،ولم
تتوقف هــذه المواقع اإلعالمية عند
هذا الحد بل وصلت إلى بث معلومات
مغلوطة استهدفت فيها دور اإلمــارات
فى اليمن.
وعند البحث عن كل ما يرتبط بما
تبثه وسائل إعالم عزمى بشارة وحتى
طا
ما تقدمه قناة الجزيرة سنجد ارتبا ً
يستهدف ً
أول وأخيراً منظومة التحالف
العربى فى محاوالت لم تتوقف يوما ً
إلفشال الجهد العسكرى والسياسى

فــى مــحــاولــة أخــيــرة ليتمكن اإلخ ــوان
المسلمين فى اليمن من أن يحصلوا
عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــعــد أن
خسروها فى مقامرة سياسية فاشلة
عندما ذهبوا إلى معقل الحوثيين فى
صعدة ليفاوضوا عبدالملك الحوثى
ب ــإزاح ــة الــرئــيــس الــشــرعــى عــبــدربــه
مــنــصــور هــــادى ف ــى مــقــابــل تــرشــيــح
مفوضهم باسندوه.
إن المنظومة اإلخوانية التى يثابر
بدعمها عــزمــى بــشــارة تعمل بجدية
كــامــلــة عــلــى مــحــاولــة تفتيت اللحمة
الــعــربــيــة ،وإال كــيــف نــفــســر كــل هــذه
الطعنات المتوالية فى دول التحالف
العربى السعودية واإلم ــارات ومصر؟
ولماذا كل هذا االستهداف للعالقات
الــســعــوديــة الــمــصــريــة؟ ولمصلحة
مــ ّن ت ــزور حــقــائــق الــحــرب فــى اليمن
وتضحيات السعوديين واإلماراتيين؟
أسئلة تجد دائما ً اإلجابات عليها فى
منظومة اإلخوان المسلمين وعند رأس
مــن رؤوســهــم (غــيــر الــمــســلــم) عزمى
بــشــارة الـــذى يعمل عــلــى زرع ونشر
عــوامــل الــفــرقــة والــتــشــتــت والــتــحــزب
الفكرى فى البلدان العربية ،وبما يؤدى
إلــى زيــادة التطرف الدينى والطائفى
وال ــع ــرق ــي ،وال ــق ــض ــاء عــلــى فــكــرتــى
القومية العربية والتضامن اإلسالمى،
وإحاللهما بفكرة الــتــعــاون اإلقليمى
الــشــرق أوســطــي ،وتوظيف األصولية
اإلسالمية وأيديولوجيات األقليات فى
المنطقة لصالح إسرائيل.
لــم يعد هنالك الكثير مــن الوقت
لــيــهــدره أمــثــال عــزمــى بــشــارة ،هــؤالء
ال يـ ــريـ ــدون ألحــــد أن يــنــجــح ســوى
مشروعهم المتمثل بإسقاط األنظمة
السياسية وإقــامــة دولتهم المزعومة
باسم الخالفةُ ،ه ّم وإيــران والدواعش
هاجسا واح ـ ًـدا بامتالك كل
يحملون
ً
الــشــرق األوسـ ــط ،يحلمون باستعادة
إمبراطورية زالــت وانتهت ،يتحالفون
مــع كــل ط ــرف يحقق مصلحتهم وإن
كانت إيــران أو كانت إسرائيل ،ابحثوا
عن عزمى بشارة وتالميذه ،فهؤالء نار
تحت الرماد.

تطبيق القرارات والقوانين (حسب المزاج) داخل ماسبيرو!!!
قرار منع القيادات من تقديم البرامج على شاشة التليفزيون يثير الجدل
محمد عثمان

لماذا لم يتضمن القرار منع ظهور المحالين
للمعاش من تقديم البرامج أو التعليق عليها؟

أثــار الخطاب الرسمى الــذى أرسله المهندس أمجد بليغ األمين العام
للهيئة الوطنية لإلعالم الى رؤساء القطاعات البرامجية ويتضمن التنبيه
على رؤســاء القطاعات بـ«منع من يشغلون وظائف إشرافية أو وظائف من
اإلدارة العليا فى القطاع على شاشة التليفزيون لتقديم البرامج وذلك إلتاحة
الفرصة للمذيعين والمذيعات ألداء عملهم المنوط بهم» ..الكثير من الجدل
داخل كل القطاعات البرامجية فى مبنى ماشبيرو.
وتعقيبا على هذا القرار أشير إلى أن دورى لن يكون انتقاد هذا القرار أو
اإلشادة به فهذا ليس دورى ،وعلى كل متضرر منه اللجوء إلتخاذ اإلجراءات
القانونية الــازمــة فى هــذا الــشــأن .ولكننى ســوف أكتفى فى هــذا الشأن
بالكشف عــن مجموعة مــن الحقائق والمعلومات وكــذلــك طــرح عــدد من
التساؤالت المتعلقة بهذا الموضوع.
فى البداية أقول رداً على بعض من يقولون إن هذا القرار يشوبه العوار
بسبب اصداره من أمجد بليغ أمين عام الهيئة وليس من حسين زين رئيس
الهيئة ،إن هــذا القرار يتفق مع المادة  72من قانون التنظيم المؤسسى
للصحافة واإلعــــام والــتــى حـــددت مهام
األمين العام للهيئة باعتباره «مسئول أمام
مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإلعالم عن
سير العمل بالهيئة فنيا وإداريــــا وماليا،
ويختص بما يأتى - 1 :تنفيذ قرارات مجلس
اإلدارة.
 - 2تصريف شئون الهيئة.
 - 3اإلشــراف العام على شئون العاملين
والــشــئــون المالية واإلداريــــة بالهيئة وفقا
للوائحها.
 - 4القيام بأى أعمال أو مهام كلفه بها
مجلس اإلدارة ..الخ «.
م ــن نــاحــيــة أخ ـ ــرى ن ــط ــرح عـــــدداً من
التساؤالت التى تكشف أبــعــاداً ومعلومات
جــديــدة ومــثــيــرة قــد ال يعرفها الكثير من
قيادات ماسبيرو الحالية وكذلك العاملين
فيه:
 تضمن القرار التأكيد على منع ظهور القيادات على شاشات التليفزيونفقط ،ولذلك نسأل :لماذا تم استثناء قطاع اإلذاعة من تنفيذ هذا القرار؟
 لماذا لم يتضمن القرار منع ظهور المحالين للمعاش من تقديم البرامجأو التعليق عليها فى القنوات واإلذاعات التابعة للمبنى إلتاحة الفرصة لظهور
أجيال جديدة من المذيعين والمذيعات؟
 هل سيطبق القرار على القيادات المعنية بهذا القرار الذين يشغلونمناصب مــدراء العموم أو وكــاء الــوزارة فى كل القطاعات البرامجية؟ أم
ستكون هناك استثناءات سوف يحصل عليها المذيعون الذين يحظون وبدعم
ومساندة جهات عليا فى البلد ومنهم على سبيل المثال ال الحصر عمرو
الشناوى ومحمد علوى فى قطاع األخبار و شريف فؤاد مدير عام التنسيق
اإلخــبــارى بين قطاعى التليفزيون واألخــبــار والملقب بـــ» المذيع المالكى
للرئيس السيسى»؟
 هل تم التأكد من وجود صف ثان قادر على تعويض غياب هذه القياداتالتى سيتم منع ظهورها على الشاشة فى مختلف القطاعات البرامجية.
 إذا كــان قــرار أمجد بليغ الــذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل فى قطاعالتليفزيون استند الى قرار أصدره أحد وزراء اإلعالم السابقين وهو ما يعنى
احترام قيادات الهيئة لقرارات الوزراء السابقين؟ فلماذا ال يتم تنفيذ القرار

الذى اصدره أحد رؤساء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون السابقين (رقم القرار
 )2630والذى حدد شروط شغل وظائف اإلخراج والتى تتمثل فى:
الحصول على مؤهل عال مناسب ويفضل
مؤهل عال تخصص إخراج
االجتياز بنجاح لالختبار المقرر لشغل
الوظيفة بمعرفة لجنة تشكل بــقــرار من
السلطة المختصة بالتعيين.
اإللمام باللغة اإلنجليزية.
وبهذه المناسبة نسأل حسين زين رئيس
الهيئة الوطنية لإلعالم وأمجد بليغ أمين
عــام الهيئة :لماذا لم تطبقوا هــذا القرار،
رغ ــم أن ال ــم ــادة  83مــن قــانــون التنظيم
المؤسسى للصحافة واإلعالم تنص على أن
«تحل الهيئة الوطنية لإلعالم فور تشكيلها
محل اتحاد اإلذاعة والتليفزيون وتؤول ماله
مــن حــقــوق ومــا عليه مــن الــتــزامــات وينقل
زين
العاملون باالتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم
وأقــدمــيــاتــهــم ،ويــحــتــفــظ لــهــم بالمرتبات
والبدالت والمكافآت وسائر الحقوق المالية
المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى
االتحاد إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة».
وهو ما يعنى أنكم ملتزمون بتطبيق نفس لوائح اتحاد اإلذاعة والتليفزيون
لحين إصدار القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة الذى لم يصدر حتى
اآلن؟ أم أنكم تطبقون القرارات حسب األهواء والمزاج؟!!
وبهذه المناسبة أيضا ً نسأل مجدى الشين رئيس قطاع التليفزيون:
لماذا لم تطبق قرار رئيس مجلس األمناء المشار إليه ،والذى يحظر عمل
حملة المؤهالت المتوسطة فى وظائف اإلخراج؟
وقبل أن تنفى عالقتك بهذا األمــر ،سوف أذكــرك باالجتماع الــذى عقد
فى  27أغسطس  2009وقت أن كنت رئيسا ً للقناة األولــى ،والــذى حضره
مجموعة مــن الــقــيــادات التى ال تــزال فــى موقع القيادة حتى اآلن ومنهم
شكرى أبوعميرة نائب رئيس التليفزيون فى ذلــك الوقت وعضو الهيئة
الــوطــنــيــة لــإعــام حــالــي ـاً ،ومــحــمــد حسن
مدير عــام الشئون المالية للبرامج وعالء
بسيونى رئيس القناة الفضائية المصرية
وقــتــهــا ونــائــب رئــيــس التليفزيون الحالى
والــــذى سيتم منعه مــن تــقــديــم برنامجه
وفقا لقرار أمجد بليغ ،وحضر
«الملتقى» ً
نفس االجتماع أيضا ً عبدالرحمن صبحى
رئيس القناة الفضائية الثانية وقتها ونائب
رئيس التليفزيون الحالى ..هذا االجتماع
كـ ــان مــخــصــص ـا ً لــمــنــاقــشــة طــلــب مــجــدى
الشين رئيس القناة األولــى وقتها وممدوح
يوسف رئيس القناة الثانية وقتها « احيل
للمعاش حاليا ً « باستمرار عمل مجموعة
مــن األســمــاء بوظائف اإلخـــراج رغــم أنهم
ليسوا من حملة المؤهالت العليا ومن بينهم
الشني
«محمد حسن حسن ربيع  -خالد السيد
منصور – عادل بسيونى وآخرون).
وقد تمت االستجابة فى هذا االجتماع
لمطالب الشين وممدوح يوسف ومــا يــزال هــذا الوضع المخالف للقانون
واللوائح مستمراً حتى اآلن.

أسامة هيكل يرفض فتح ملف تدنى مستوى المذيعين والمذيعات تحت قبة البرلمان
تقدم النائب محمد زكريا محيى
الــديــن عضو مجلس الــنــواب ،بطلب
إحاطة إلى الدكتور على عبد العال،
رئيس مجلس الــنــواب ،لتقديمه إلى
رئيس مجلس الوزراء بشأن المستوى
المتدنى لمذيعى ومذيعات ماسبيرو،
مما يتسبب فــى اإلحـــراج المستمر
للتليفزيون الوطنى .وأوضــح محيى
الــديــن ،أن هــنــاك تــصــرفــات غريبة
متكررة من جانب مذيعى التليفزيون
الـــمـــصـــرى ،تــتــســبــب فـ ــى إحـــــراج
المؤسسة اإلعــامــيــة الوطنية ،من

خــروج على الــنــص ،وعــدم االهتمام
بالضيوف واألخــطــاء المستمرة فى
المعلومات ،دون أى تدخل من جانب
الحكومة أو المسئولين عن ماسبيرو.
وذكــر عضو مجلس الــنــواب ،أن من
بــيــن األشــيــاء الــغــريــبــة الــتــى ظهرت
فــى التليفزيون المصرى ،ظهور يد
خفية على الهواء من جانب المذيعة
أمــــام الــمــايــيــن م ــن مــتــابــعــى قــنــاة
النيل الــدولــيــة ،التابعة لماسبيرو،
وصـ ــور إلحـ ــدى الــمــذيــعــات بالقناة
األول ــى المصرية ،وفــى يديها ورقــة

 3أسباب وراء حزن
«السوبر عبدالعال» !!!
مــجــدى عبدالعال مــديــر عــام التنشيط
اإلعــانــى «وشهرته السوبر» يعيش حالة
من الحزن الشديد هذه األيام لعدة أسباب
أهمها قــرب الغاء برنامج «مــن ماسبيرو»
الذى كان يعمل فيه ك «بروديوسر» ويتحكم
فــى كــل كــبــيــرة وصــغــيــرة فــيــه ،إل ــى جانب
قرب الغاء اإلدارة التى يتولى شئونها منذ
 4ســنــوات ولــم يحقق فيها أى نجاح حتى
اآلن ،وسيكون اإللغاء ضمن خطط الهيكلة
والتطوير الجديدة بالتليفزيون .أما السبب
األهم لحزن عبدالعال فيرجع الى استمرار
رفض مجدى الشين رئيس القطاع تكليفه
مديراً عاما للشباب وهو المنصب الشاغر
حاليا ً منذ أن تم تكليف خالد قابيل بمنصب
رئيس القناة األولى.

منع «العزومات»
داخل المكاتب
رئــيــس قــطــاع بماسبيرو أبــلــغ رؤســاء
القنوات بأنه ممنوع منعا باتا تناول أى
أطعمة أواقــامــة أيــة والئ ــم أو عــزومــات
غــذاء فى مكاتبهم ،وشــددت التعليمات
على أنه إذا أراد أى رئيس القناة تناول
أى طعام فعليه إغالق باب مكتبه وأال يراه
أحد على اإلطــاق حتى التتكرر فضائح
الــعــزومــات الــتــى حــدثــت خ ــال الفنرة
القليلة الماضية.

هيكل

اســكــريــبــت مقطوعة مــن «نتيجة»،
ولــيــس ال ــك ــارت الـــذى يحمل لوجو
البرنامج ،وفى إحدى حلقات برنامج
«صباح الخير يا مصر» ،قدمت إحدى
المذيعات الضيف باعتباره خبيرا
مائيا ،وسيعرض األوضــاع المتعلقة
بسد النهضة ،ليفاجأ الجميع بأن
هــذا الضيف طبيب متخصص فى
األورام ،وليس خبيرا مائيا .وبعد أن
استعرضنا تفاصيل طلب اإلحاطة
ن ــس ــأل :ه ــل ســيــقــوم أس ــام ــة هيكل
رئيس لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار

والتى أحيل اليها الطلب بفتح ملف
تــجــاوزات وأخطاء مذيعى ومذيعات
ماسبيرو؟ وهــل سينسى هيكل أنه
يعمل رئــيــسـا ً لمجلس إدارة مدينة
اإلن ــت ــاج اإلع ــام ــى كــمــمــثــل للهيئة
الوطنية لإلعالم؟ وهل سيجرؤ على
اغضاب قيادات الهيئة ويقوم بتفعيل
دوره الرقابى كمسئول برلمانى دوره
كــشــف األخــطــاء والــتــجــاوزات التى
تحدث داخــل الهيئات الحكومية؟ أم
سينتصر فى النهاية شعار« :المصالح
تتصالح».

حكاية المخرج (حرامى الموبايالت) !!!
فضائح مدوية حدثت ألسرة برنامج
يــومــى بــإحــدى الــقــنــوات الرئيسية
التابعة لماسبيرو ،حيث ذهب فريق
الــعــمــل لتغطية احــتــفــاالت العيد
القومى بإحدى السفارات بالقاهرة،
وقام مخرج البرنامج بسرقة الهاتف
المحمول الخاص بالسفير ..وبعد
قيام مسئولى السفارة بتفتيش فريق
عمل البرنامج واستخراج المحمول
مــن الــمــخــرج قــام الــمــخــرج بالبكاء
وظل يرجو السفير إلنقاذ مستقبله
وعــدم تصعيد األمــر فتقبل السفير
واكتفى بتعنيف المخرج ..المفاجأة
المثيرة أيض ًا ،أنه بعد هذه الواقعة
بأيام قليلة ذهب نفس فريق البرنامج

إلغاء برنامج «من ماسبيرو»
بسبب خيرى رمضان

نقل مقر المجلس األعلى لإلعالم
إلى العاصمة اإلدارية الجديدة
كشفت مصادر مطلعة ،أنــه سيتم نقل مقر
الــمــجــلــس األعــلــى لتنظيم اإلعــــام برئاسة
مكرم محمد أحمد من الــدور التاسع بمبنى
ماسبيرو إلى مقره الجديد بالعاصمة اإلدارية
الجديدة قبل منتصف عام  ،2019وهو الموعد
الــذى أعلنه اللواء أحمد زكى عابدين ،رئيس
العاصمة اإلداريــــة الــجــديــدة ،حيث أكــد أنه
سيتم نقل الـ ــوزارات مــن منطقة وســط البلد
لمقر العاصمة اإلداريــة فى شهر يونيو .2019
الجدير بالذكر أنه لن يتم نقل مبنى ماسبيرو

ألى مــكــان آخ ــر س ــواء فــى مــديــنــة اإلنــتــاج أو
العاصمة اإلداري ــة ،ولكن سيتم االكتفاء بنقل
مجموعة من قنوات اإلعالم البديل ومنها « دى
إم سى « و «أون إى» وهما من القوات التابعة
لجهات عليا فى الدولة إلى العاصمة اإلدارية
الجديدة ومنحها اسثناء خــاص مــن الشرط
القانونى الخاص بمنع البث من خــارج مدينة
اإلنتاج اإلعالمى ،أسوة بقناة دريم التى اشترت
غالبية أسهمها إحدى الشركات التابعة لجهة
سيادية.

ماسبيرو

أزمة جديدة بين
الشين ونهلة بسبب
( 25باكو)
فــشــل مــجــدى الشــيــن رئيس
قطاع التليفزيون فى «تمرير»
قــرار بتخصيص مبلغ  25ألف
جنيه لتجديد ديــكــور برنامج
«طعم البيوت» الــذى يــذاع على
الــقــنــاة األولـــــى .فــشــل الشــيــن
ي ــرج ــع الــــى اعـ ــتـ ــراض بعض
أعضاء لجنة اإلشراف واألجور
وفى مقدمتهم نهلة عبدالعزيز
رئيسة القناة الثانية على اتخاذ
القرار عن طريق «التمرير» أى
أن كل عضو باللجنة يوقع عليه
منفرداً فى مكتبه الخاص وليس
فى اجتماع رسمى كما هو معتاد
في مثل هذه الحاالت.

قروض خاصة
للكبار !!!

رمضان

بــنــفــس الــمــخــرج لتغطية مؤتمر
بأحد الفنادق الكبرى ،وقام المخرج
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــســرقــة المحمول
الخاص بمنظم المؤتمر الــذى راجع
كــامــيــرات الــفــنــدق ،وظــهــر المخرج
وهــو يسرق المحمول وبتفتيشه لم
يوجد المحمول معه حيث أعطاه
ألحــد العاملين بالبرنامج والــذى
أعاده خلسة لمكانه على المنضدة..
وعندما قــرر منظم المؤتمر إبــاغ
الشرطة بكى المخرج ورجاه التستر
عــلــيــه والــحــفــاظ عــلــى مستقبله
فاكتفى منظم المؤتمر بإبالغ رئيس
قــطــاعــه الــــذى اتــخــذ قــــرار بوقف
البرنامج.

مجدى الشني
يواصل مجاملة
حملة الدبلومات
ويستعني بهم فى
إخراج البرامج

تــزامــنــا مــع بــدء انــطــاق بــرنــامــج (من
القاهرة) الــذى سيقدمه خيرى رمضان
على شــاشــة القناة األول ــى مــن العاشرة
وحتى الثانية عشرة مساء يوميا ،سيتم
الغاء برنامج « من ماسبيرو «والذى يقدم
يوميا فى نفس الفترة ..وأكدت مصادرنا
المطلعة أن هــنــاك حــالــة مــن العضب
الــشــديــد تــســود العاملين فــى البرنامج
وفى مقدمتهم مذيعى ومذيعات البرنامج
وعــددهــم «  « 7اضافة الــى أكثر من 13
مــعــداً و 9مخرجين ..وقــد قــام بعضهم
بــتــقــديــم ش ــك ــاوى ض ــد مــجــدى الشــيــن
رئــيــس قــطــاع التليفزيون وخــالــد قابيل
رئيس القناة األولى واللذين تم اتهامهما
بالتعشف مع أسرة البرنامج األكبر الذى
ينتجه التليفزيون المصرى منذ سنوات
وحــتــى اآلن ..وفــى مــحــاولــة المتصاص
غضبهم ،أعلن قابيل خالل اجتماعه مع
أسرة البرنامج أن القرار ليس بيديه ،وأن
كل ما فى استطاعته أن يقدم البرنامج
مسجالً بعد الساعة الثانية صباحاً ،أو
تفكيك البرنامج إلى عدة برامج مدة كل
منها نصف ساعة بهدف الحفاظ على
مستحقات العاملين المادية وعدم إلحاق
أى ضرر بهم.

ع ــاء حــافــظ رئــيــس اإلدارة
الــمــركــزيــة للشئون القانونية
بقطاع التليفزيون ،شوهد منذ
أيــام داخــل مقر البنك األهلى
فـــى مــاســبــيــرو أثـــنـــاء قــيــامــه
بتوقيع أوراق الــحــصــول على
قــرض بضمان مرتبه وحوافزه
ومستحقاته المالية؟ والسؤال:
ه ــل مــنــح ال ــق ــروض م ــن نفس
البنك يتم للجميع مقابل كل
المستحقات المالية أم على
أســـــاس ال ــم ــرت ــب وال ــح ــواف ــز
ف ــق ــط؟!! أم أن هــنــاك مــزايــا
خاصة تمنح للكبار والمحاسيب
فقط.
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رد االعتبار
هدف نجوم
المارد األحمر
أمام سموحة

البساط
األخضر

غالى يفجر
أولى حلقات
الصراع بين إدارة
األهلى والبدرى
كتب – ضياء خضر

مصيلحى

زعيم الثغر يستهدف
رديف القطبين
كتب – محمد الصايغ
دخــل محمد مصيلحى ،رئيس
مجلس إدارة االتحاد السكندرى،
فــى مــفــاوضــات جـــادة مــع بعض
العبى األهلى والزمالك ،من أجل
ضمهم خ ــال فــتــرة االنــتــقــاالت
الشتوية المقبلة.
وعــلــم «صـــوت الــمــايــيــن» ،أن
مجلس إدارة زعيم الثغر ،دخل
فى مفاوضات مع ثنائى األهلى
أكرم توفيق وميدو جابر ،من أجل
ضمهم.
وأبــــدى مــجــلــس إدارة الــنــادى
األه ــل ــى ،مــوافــقــة مــبــدئــيــة على
رحيل الثنائى على سبيل اإلعارة
حتى نهاية الموسم الجارى.
أمــا فى نــادى الزمالك ،دخلت
إدارة االتــحــاد فى مفاوضات مع
أحمد كابوريا ،من أجل الحصول
على خدماته لمدة  6شهور.
ولــم يحسم مجلس إدارة نادى
الزمالك ،مسألة السماح بإعارة
خصوصا فى
أى العب من عدمه،
ً
ظل حالة عــدم االستقرار الفنى
التى يعيشها النادى.

تلوح بــوادر صــدام بين إدارة النادى األهلى برئاسة محمود
الخطيب وحــســام الــبــدرى المدير الفنى لفريق الــكــرة األول
بالنادى بسبب حسام غالى القائد السابق للفريق ،والمحترف
فى صفوف النصر السعودى حالياً.
ومــؤخــراً أطلع الخطيب الــبــدرى على رغبته بــإعــادة غالى
للفريق سواء خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة ،أو بداية
من الموسم الجديد على أقصى تقدير ،وذلــك بهدف تكريم
الــاعــب وإتــاحــة الفرصة لــه لخوض موسم ختامى بقميص
األهلى يعلن الالعب بعده اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى.
رغبة الخطيب فى تكريم غالى اصطدمت بحالة امتعاض
من البدرى ،والذى ال يتقبل فكرة عودة غالى للفريق من جديد
خصوصا ً أنــه كــان يقف وراء رحيل الالعب فى عهد اإلدارة
السابقة برئاسة محمود طاهر ،حيث وقف البدرى حائالً أمام
تجديد عقد الكابيتانو الــذى انتهى بنهاية الموسم الماضى،
ليرحل غالى إلى النصر السعودى الــذى سبق له تمثيله قبل
سنوات.
ومــع ب ــروز اســم غــالــى مــرة أخ ــرى ولــكــن بمعرفة الخطيب
وجد البدرى نفسه فى مأزق بعدما لمس إصــراراً واضحا ً من
الخطيب إلعــادة غالى بهدف تكريمه ،وهــو ما جعل المدرب
يــدرك جــيــداً أن أى مــحــاوالت منه لعرقلة عــودة غالى قــد ال
تجدى نفعا ً فى ظل تمسك الخطيب وإدارتــه بعودة الكابيتانو
إلى الكتيبة الحمراء خالفا ً لرغبة البدرى.
وفى مقابل ذلك أكد البدرى لبعض المقربين منه أن إصرار

سليمان

سليمان يشعل ثورة
غضب نجوم المقاصة
الخطيب على ع ــودة غــالــى مــا هــو إال نــوع من
تسديد الفواتير االنتخابية ،بعد الموقف الشهير
لغالى خــال انــتــخــابــات مجلس إدارة األهلى
األخيرة ،والتى أصر خاللها غالى على الحضور
مــن الــســعــوديــة إلــى الــقــاهــرة فــى رحــلــة مكوكية
للوقوف بجانب الخطيب وقائمته فى االنتخابات
ضد قائمة محمود طاهر والتى تلقت خسارة قاسية فى
االنتخابات.
على جانب آخر وجه البدرى تهديداً صريحا ً لالعبى فريقه
بتوقيع عقوبات مالية مغلظة عليهم فى حــال تكرر فقدان
الفريق للنقاط ،وذلــك فى أعقاب التعادل المخيب الذى
حققه الفريق فى مباراته األخيرة بالدورى أمام طنطا بهدف
لمثله.
وأكد البدرى لالعبيه أنه لن يسمح كمدير فنى للفريق بأى
تعثر جديد فى مشوار الفريق لالحتفاظ بلقب بطولة الدورى
العام ،مطالبا ً العبيه برد اعتبارهم خالل مباراة الفريق القادمة
بالدورى أمام سموحة والمقرر إقامتها اليوم األربعاء.
ويتخوف البدرى من أن يهدد أى تعثر للفريق على رصيده
لدى إدارة األهلى ،فى ظل ما تردد عن وجود خطة لدى اإلدارة
الحمراء لإلطاحة به من قيادة الفريق األحمر ،على خلفية
دعمه الواضح لمحمود طاهر فى االنتخابات األخيرة.
وبسبب هذا التخوف أظهر البدرى العين الحمراء لالعبيه
متوعداً إياهم بأشد العقوبات فى حال حدوث أى تعثر جديد
للفريق ،ويحتل فريق األهلى حاليا ً المركز الثانى فى جدول
ترتيب بطولة الدورى برصيد  26نقطة ،متأخراً بفارق  4نقاط
عن اإلسماعيلى المتصدر ،مع تبقى مباراتين مؤجلتين لألهلى.

«ديسابر» يهدد إدارة اإلسماعيلى
بسبب صفقات يناير
وجــه سيباستيان ديسابر مــدرب اإلسماعيلى تحذيراً إلدارة
الــنــادى فــى حــال أقــدمــت على ضــم أى العــب جديد للفريق دون
استشارته ،والحصول على رأيه الفنى فى أى صفقة جديدة.
وأكد ديسابر إلدارة الدراويش أنه لن يقبل بدخول أى وافد جديد
على فريقه حــال انفردت اإلدارة الصفراء بقرار ضمه ،مشدداً
على أنه األكثر دراية باحتياجات فريقه ،والمراكز ونوعية
الالعبين التى يرغب بضمها.
وطالب المدرب الفرنسى بإطالعه على أى
سير ذاتــيــة لالعبين يعرضهم الــوكــاء فى
الفترة المقبلة على إدارة النادى ،إلبداء رأيه
فيها ،ويسابق مجلس إدارة اإلسماعيلى
بــرئــاســة إبــراهــيــم عثمان الــزمــن لتوفير
احتياجات ديسابر من الصفقات الجديدة
خ ــال فــتــرة االنــتــقــاالت الــشــتــويــة يناير
المقبل لتدعيم صــفــوف الفريق صاحب
ال ــرداء األصفر فى الــدور الثانى بمسابقة
ديسابر
ال ــدورى العام لالستمرار فى المنافسة على
لقب الــدورى على أمل تحقيق الــدرع الغائب عن
قلعة الدراويش منذ فترة طويلة.
وكــان ديسابر قد كشف عن حاجته لتدعيم صفوف الدراويش
بثالثة العبين فى انتقاالت يناير أحدهم قلب دفــاع ومهاجمان
أحدهما مهاجم أفريقى سوبر ،لسد العجز فى صفوف الفريق
األصفر السيما النقص العددى فى مركز المهاجم الصريح لعدم
وجود بديل للكولومبى دييجو كالديرون ،وعدم اقتناع المدير الفنى
الفرنسى بإمكانيات المالى موسى كمارا وطلب ضرورة تسويقه فى
يناير.
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غالى

تسيطر حالة من التوترعلى العالقة بين العبى
المقاصة وعماد سليمان مــدرب األخير ،وذلك
على خلفية االتهامات التى وجهها لهم المدرب
بعد الخسارة المفاجئة التى تلقاها الفريق أمام
النصر فى الجولة الماضية للدورى بنتيجة .1-4
وكان سليمان قد اتهم العبى الفريق بالتهاون وعدم
احترام الخصم بسبب الغرور الزائد عن الحد بعد الفوز على قطبى
الكرة المصرية األهلى والزمالك.
ووصــف المدير الفنى أداء الالعبين بأنه األســوأ منذ أن تولى
المسئولية الفنية للفريق الفيومي ،وقرر فرض عقوبات صارمة على
الالعبين بعد األداء الهزيل أمام النصر.
واعتبر الالعبون أن اتهامات مدربهم زادت من موقفهم الحرج أمام
إدارة النادى ،خصوصا ً أن المدرب برأ نفسه من أى مسئولية عن
الخسارة القاسية أمام النصر ،رغم أن الفريق استطاع قبلها أن يحقق
نتائج مميزة أبرزها الفوز على األهلى والزمالك.
وخــال األحاديث الجانبية بين الالعبين أكد بعضهم أنهم كانوا
يتعشمون فى أن يلقوا مساندة من سليمان بعد الهزيمة المفاجئة
أمام النصر ،وليس هجوما ً وتجريحا ً كما حدث فضالً أن إعالن توقيع
عقوبات مالية قاسية عليهم ،وهو ما اعتبروه هدما ً لروحهم المعنوية
فى توقيت حــرج يحتاجون فيه للدعم المعنوى لتجاوز تلك الكبوة
المفاجئة واستعادة ذاكرة الفوز من جديد.
ويستعد المقاصة لمواجهة الرجاء الثالثاء باستاد اإلسكندرية
فى إطارالجولة الـ 14للدورى ،علما ً أن الفريق الفيومى يدخل اللقاء
وهو فى المركز السابع برصيد  18نقطة ،حصدهم الفريق بواقع 5
انتصارات و 3تعادالت و 5هزائم.

جمال عبد الحميد فى حواره لـ«

»:

ميدو ال يصلح لتدريب الزمالك  .والمنتخب يمكنه تخطى الدور األول بالمونديال
حوار – محمد الصايغ

عبداحلميد

يعتبر جمال عبد الحميد ،العب األهلى
والــزمــالــك السابق ،مــن الالعبين القالئل
الذين لهم الحظ فى المشاركة بمونديال
.1990
وكـــان عــبــد الــحــمــيــد ،ق ــائ ـ ًـدا للمنتخب
الــمــصــرى فــى الجيل الــذهــبــى ،حيث كان
يعتمد عليه الــراحــل مــحــمــود الــجــوهــرى
الــمــديــر الــفــنــى للمنتخب وقــتــهــا ،فــى كل
صغيرة وكبيرة داخل المعلب.
والــتــقــى «صـ ــوت الــمــايــيــن» ،م ــع عبد
الحميد ،لتحاوره فــى العديد مــن النقاط
الــخــاصــة ب ــال ــدورى فــى الــمــوســم الحالى
والحديث عن مصر بعد الوصول إلى كأس
العالم.
¿ مــا رأيــك فــى مسابقة ال ــدورى بالموسم
الحالى؟
 ال ــدورى بــدأ بشكل قــوى ،وأعتقد أنهـوصــا فى
يستمر فــى ه ــذا الــمــنــوال ،خــصـ ً
ظل تقارب مستوى الفرق التى تتواجد فى
منتصف الجدول.
¿ وه ــل تعتقد اسـتـمــرار اإلسـمــاعـيـلــى فى
مقدمة الدورى؟

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
معروف يستقبل
كاسونجو برشلونى
أميرته الصغيرة
متعصب

يحرص الكونغولى كابونجو كاسونجو على متابعة
مباريات برشلونة باستمرار فهو فريقه األوروبــى
المفضل ،وال يتابع أى مباريات أخــرى ألى فريق
سوى للنادى الكتالونى فقط.
وكان الالعب واجه مشكلة خالل األيام الماضية،
بعد أن تفاجأ فى إحدى األيام أن اشتراك الجهاز
االستقبال الــذى ينقل مباريات الــدورى اإلسبانى
بشكل حصرى قد انتهى ،ولكن الالعب لم يستسلم
فذهب مسرعا ً إلــى إحــدى المقاهى المتواجدة
بجوار منزله وقام بمشاهدة مباراة فريقه المفضل.
ويعتمد الجهاز الفنى للقلعة البيضاء بقيادة
المونتنيجرى نيبوشا على كاسونجو بشكل أساسى
فى خط هجوم الفريق األبيض.

كتب – ضياء خضر

وصلت زوجة النيجيرى معروف يوسف العب وسط
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة
بعد أن قام الالعب مؤخراً بإرسال دعوة لها والبنته
الصغيرة للحضور إلى مصر ،كما أشرنا فى العدد
السابق ،وتعتبر هــذه المرة الثانية التى يــرى فيها
الالعب النيجيرى ابنته حديثة الوالدة ،حيث لم يرها
من قبل ســوى مــرة واحــدة عندما حصل على إجــازة
لمدة ثالثة أيام ،استغلهم فى زيارة سريعة إلى بالده.
ولــم يظهر مــعــروف يــوســف مــع القلعة البيضاء
كثيراً فــى مــبــاريــات الموسم الــحــالــى ،حيث يفضل
المونتنيجرى نيبوشا المدير الفنى للفارس األبيض
االعــتــمــاد على ط ــارق حــامــد ومحمد أش ــرف روقــة
وأحمد داوودا.

 ســيــكــون م ــن الــصــعــب هـ ــذا األمـ ــر،ـوصــا أن مــســتــوى ال ــف ــرق يــبــدأ فى
خــصـ ً
الهبوط ،مــع بــدايــة ال ــدور الثانى ،السيما
نتيجة ضغط مباريات الدورى والكأس ،وال
يــزال النادى األهلى لديه مباريات مؤجلة
أيضا.
ً
¿ ومـ ـ ــن الـ ـف ــري ــق الـ ـ ـ ــذى ي ـس ـت ـح ــق لـقــب
الحصان األسود بالدورى حتى اآلن؟
 األمـ ــر اليــــزال طــويــاً لــلــحــديــث عنالــحــصــان األسـ ــود ل ــل ــدورى ،ولــكــن هناك
العديد من الفرق التى تسير بشكل جيد
مثل األسيوطى وطنطا.
¿ وم ـ ــاذا ع ــن تـجــربــة م ـيــدو م ــع وادى
دجلة؟
 ميدو مــدرب سيكون له شأنف ــى عــالــم ال ــت ــدري ــب ،ولــكــن فى
الــوقــت الحالى ال يصلح لتدريب
الفرق الكبيرة ،يجب أن يتدرج فى
المستوى بفرق صغيرة ثم يبدأ فى
النهوض.
¿ وم ـ ـ ــا رأي ـ ـ ـ ــك ف ـ ــى ت ــذب ــذب
مستوى نادى الزمالك؟
 مــن الــطــبــيــعــى تــراجــعأداء الفريق بشكل كبير،
ـوصــا أن هــنــاك ما
ميدو
خــصـ ً

يــقــرب مــن  8العــبــيــن داخـــل الــمــلــعــب ،لم
يشاركوا من قبل مع بعض فى المباريات،
وه ــذا األم ــر يــؤثــر بــقــوة عــلــى الــفــريــق فى
المباريات.
¿ هل ترى أن الزمالك قادر على العودة؟
 بــكــل تــأكــيــد ،فــهــنــاك مــــدرب يجيدالتعامل مع الالعبين بشكل جيد ،باإلضافة
إلى أن هناك مجموعة متميزة من الالعبين
داخل الفريق فى الفترة الحالية.
¿ وما رأيك فى األرجنتينى هيكتور كوبر؟
 كــوبــر م ــدرب ال يختلف عليه اثــنــان،وهــو نجح فــى قــيــادة المنتخب المصرى
إلــى الصعود إلــى بطولة أمــم أفريقيا بعد
غياب  3أعوام ،إضافة إلى صعوده إلى
المباراة النهائية ،فضالً عن تأهله
عاما.
إلى كأس العالم بعد غياب ً 28
¿ وهــل تعتقد أن مصر قــادرة على
تخطى الدور األول؟
 أعتقد أن الوقت الحالى،مصر تمتلك جيالً
ذهبيا
ً
يضم ما يقرب من 15
محتر ًفا ،ليس لديهم
رهبة مواجهة الفرق
الكبيرة ،لذلك فإن
بعيدا.
األمر ليس ً

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أوباما يحى ذكرى
والدته بتيشرت
قام يوسف أوباما مهاجم الفريق األول لكرة القدم
بنادى الزمالك بتجهيز تيشرت يحمل صورة والدته،
من أجل ارتدائه تحت القميص األبيض فى المباريات
الرسمية ،إلظهاره أمام الكاميرات فى حال تسجيله
لهدف فى أى مباراة رسمية ،ويوافق هذه األيام ذكرى
وفــاة والــدة المهاجم الشاب التى وافتها المنية قبل
عامين ،وخطر على ذهــن الــاعــب هــذه الفكرة من
أجل إحياء ذكرى والدته التى عانى كثيراً بعد وفاتها،
ويشارك أوباما فى الفترة الحالية مع القلعة البيضاء
فى مركز الظهير األيمن بسبب إصابة حازم إمام قائد
الفريق والظهير األيمن األساسى للزمالك وعدم وجود
بديل له ،ما جعل الجهاز الفنى بقيادة المونتنيجرى
نيبوشا مضطر للدفع بأوباما فى هذا المركز.

لجنة الكرة
كلمة السر فى
استمرار نيبوشا
مع الزمالك
حصل المونتينجرى نيبوشا يوفوفيتش
مدرب الزمالك على فرصة جديدة مع
الفريق األبيض بقرار من مجلس إدارة
نادى الزمالك والذى رفض إجراء تغييرات
فى تشكيل الجهاز المعاون لنيبوشا ،بعد
إعالن استمراره على رأس القيادة الفنية
للقلعة البيضاء فى الفترة المقبلة ،وكان
مجلس إدارة النادى عقد جلسة مع المدرب
المونتينجرى خالل الساعات الماضية ،تم
خاللها تجديد الثقة فى نيبوشا ،مع رفض
إجراء تعديالت فى الجهاز المعاون ليستمر
نبيل محمود فى منصب المدرب العام،
وماركو فى منصب مدرب األحمال وأيمن
طاهر فى منصب مدرب الحراس وأيمن
حافظ فى منصب المدير اإلدارى.

كتبت – سارة عبدالباقى
وقــرر مجلس اإلدارة منح فرصة جديدة
للمدرب المونتينجرى وتجديد الثقة فيه
بــنــاء عــلــى طــلــب إســمــاعــيــل يــوســف عضو
مــجــلــس اإلدارة وال ــم ــش ــرف عــلــى فــريــق
الكرة ،خاصة أن اإلدارة قررت منح تيجانا
كــافــة الــصــاحــيــات الــخــاصــة بملف كرة
الــقــدم ،وم ــن الــمــقــرر أن يــتــم تشكيل
لــجــنــة كـــرة خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة،
ومنح مرتضى منصور رئيس النادى
الحرية إلسماعيل يوسف الختيار
عــنــاصــرهــا ،وهـــى الــلــجــنــة التى
سيكون لها صالحية تقييم أداء
الــمــدرب فــى الفترة المقبلة
ومــحــاســبــتــه بــاالتــفــاق مع
إدارة النادى.
وعــلــى صعيد متصل
يـــــــواصـــــــل الـ ــفـ ــريـ ــق
اســـتـــعـــداداتـــه لــلــقــاء
االتـــحـــاد الــســكــنــدرى
المقرر له يوم األربعاء
المقبل فى الجولة الرابعة
عشر لمسابقة الــــدورى المصرى
الممتاز الذى سيقام على ملعب
اإلســكــنــدريــة ،وقـــاد نيبوشا
التدريبات استعدادا
للمباراة ،وحــرص
ال ــم ــدي ــر الــفــنــى
عـــلـــى مــطــالــبــة
الــاعــبــيــن بفتح
صــفــحــة ج ــدي ــدة
بــعــد ال ــخ ــس ــارة من
اإلسماعيلى فى الجولة
األخــيــرة لمسابقة ال ــدورى،
وب ــدأ الــمــدرب يعمل على عالج
األخــطــاء والسلبيات التى وقــع فيها
الالعبون فى المباريات األخيرة لتالفى
تكرارها.

نيبوشا

المفاوضات السرية تهدد العبى
سموحة بعقوبات مغلظة

 3أزمات تواجه كوبر قبل مونديال روسيا
كتب – محمد الصايغ
بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــى الس ــت ــع ــدادات المنتخب
المصرى للمشاركة فى بطولة كأس العالم
بالنسخة المقبلة والتى تحتضنها روسيا
فى شهر يونيو من عام .2018
وأســفــرت قرعة المونديال عــن وقــوع
المنتخب المصرى ،فى المجموعة األولى
التى تضم إلى جوارها روسيا وأوروجواى
والسعودية.
وتنطلق مــبــاريــات ك ــأس الــعــالــم يــوم
منتخبا،
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ً
مقسمة على  8مجموعات بــواقــع 4
فرق لكل مجموعة.
وت ــرص ــد «صـ ــوت الــمــايــيــن»،
الــصــعــوبــات الــتــى تــواجــه أحــفــاد

فرج

منح محمد فــرج عامر رئيس نــادى
سموحة الضوء األخضر لعاطف حنفى
مدير الكرة بالفريق األول لكرة القدم
بالنادي ،لتوقيع عقوبات مغلظة على أى
العــب يثبت دخوله فى مفاوضات مع أى
ناد بالفترة الحالية.
وكان عامر قد فتح النار على العبى فريقه
بعد الخسارة األخيرة أمام األسيوطى بنتيجة  1-3فى
إطار الجولة الـــ 13للدورى الممتاز ،ولمح عامر بعد
هذه الهزيمة إلى أن عدد من العبى فريقه أصبحت
أذهانهم مشددة فى الفترة األخيرة بسبب مفاوضات
األهلى والزمالك معهم.
وكــتــب عــامــر ،عــلــى صفحته الــشــخــصــيــة بموقع
التواصل االجتماعى «فيسبوك» قائالً «األداء المحبط
لفريق سموحة لكرة الــقــدم يؤكد أن انشغال بعض
الالعبين ذهنيا بعروض األهلى والزمالك أفقدهم
التركيز».
وأكمل« :باإلضافة إلى احتياج الفريق إلى تدعيم
وترميم فى العديد من المراكز لتعويض اإلصابات
الخطيرة التى ألمت بنجوم الفريق ،ومازلنا نفتقدهم
حتى اآلن».
ووج ــه عــامــر مــديــر الــكــرة بالفريق بــرفــع توصيات
سريعة إلدارة الــنــادى لتوقيع خصومات مالية قاسية
على الالعبين المقصرين فى األداء مع الفريق ،بما فيهم
العناصر التى ثبت تفاوضها مع أى أندية أخرى استعداداً
لفترة االنتقاالت الشتوية المقبلة.

أخبار النجوم
ماكيدا يرفض
شقق اإليجار

تمسك اإلســبــانــى خـــوان مــاكــيــدا الــمــديــر الفنى
الــجــديــد لفريق االتــحــاد السكندى بــاإلقــامــة بأحد
الفنادق الشهيرة بالمدينة الساحلية ،رافضا ً فكرة
اإلق ــام ــة فــى شــقــة سكنية يــســتــأجــرهــا لــه الــنــادى
بمعرفته ،ورضخت إدارة زعيم الثغر لمطالب المدرب
العائد من جديد لقيادة الفريق ،حيث بــادرت بعمل
حــجــز مــفــتــوح لــه بــفــنــدق شهير يــقــع عــلــى كورنيش
اإلسكندرية ليقيم فيه الــمــدرب ،وفقا ً لرغبته حيث
يرى أن اإلقامة فى الفندق أفضل من الناحية األمنية
عن اإلقامة بأحد الشقق ،وكان ماكيدا قد وقع عقود
تدريب االتحاد السكندرى فى واليته الثالثة قبل أيام،
ومن المقرر أن يتقاضى المدرب اإلسبانى  20ألف
دوالر شهرياً ،هو ومساعده أنطونيو.

ومــن ناحية أخــرى بــدأ هانى زادة عضو
مجلس إدارة الــنــادى األبــيــض فــى إجــراء
اتصاالته بالمهاجم الغانى جونيور أجوجو
العب الزمالك األسبق ،لمطالبته بالحضور
إلى القاهرة خالل الفترة المقبلة من أجل
حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي،
أســـوة بــمــا ح ــدث مــع الــبــرازيــلــى ريــكــاردو
الع ــب الــفــريــق األســبــق ،ال ــذى تــواجــد فى
القاهرة خــال األيــام
الــمــاضــيــة للحصول
على مستحقاته ،وتم
جــدولــتــهــا عــلــى عــام
واحد فى ظل الحجز
على أرصـــدة الــنــادى
مـــــن قـــبـــل مـــمـــدوح
عباس رئيس النادى
األسبق.
ويــــســــعــــى هـــانـــى
زادة لــانــتــهــاء من
أزمـــــات مستحقات
يوسف
الــاعــبــيــن األجــانــب
الراحلين عن صفوف
الفريق ،حتى يتجنب
الــــزمــــالــــك ت ــع ــرض
الــنــادى لعقوبات من
قبل االتــحــاد الدولى
لــكــرة الــقــدم «فيفا»،
ســـواء بخصم نقاط
م ــن رص ــي ــد الــفــريــق
أو حرمانه من إبــرام
تــعــاقــدات وقــد تصل
الــعــقــوبــات لــلــهــبــوط
إل ــى الــدرجــة األدن ــى
محمود
بالدورى.
ويــنــتــظــر مــســئــولــو
ال ــن ــادى األب ــي ــض رد
الالعب على إمكانية حضوره إلى القاهرة أو
حضور وكيله أو محاميه من أجل التفاوض
عــلــى ج ــدول ــة مــســتــحــقــاتــه خـــال الــفــتــرة
المقبلة.

الفراعنة فى المونديال الروسى بالنسخة المقبلة.
الصيام
يعد الصيام مــن أكبر الــعــوامــل التى تعوق منتخبنا
المصرى فى المواجهات التى يخوضها بكأس العالم
خالل الفترة المقبلة.
وتتزامن مباريات المنتخب فى كأس العالم ،مع شهر
رمــضــان الــكــريــم ،األم ــر ال ــذى يستجوب على الجهاز
اإلدارى للمنتخب وضــع خطة حتى ال يتأثر الالعبين
بالصيام.
وهناك بعض الالعبين سيرفضون فكرة اإلفطار فى
الشهر الكريم ،األمــر الــذى سيمثل صعوبة كبيرة على
أدئهم طوال الـ 90دقيقة.
المعسكر األوروبى
اليــزال مجلس إدارة اتحاد كــرة القدم برئاسة هانى
أبوريدة ،يجد صعوبة كبيرة فى توفير معسكر للمنتخب
خالل الفترة المقبلة.
ويستعد منتخب مصر للدخول فى معسكر مغلق خالل

الفترة من  19إلى  26من شهر مارس المقبل.
ويبحث أبوريدة ورفاقه عن توفير معسكر خارج مصر
سواء فى دولة عربية أو أوروبية ،إال أنه لم يتم التوصل
إلبرام أى اتفاق حتى اآلن.
التربيط على وديات
يجد مجلس الجبالية ،صعوبة كبيرة فى التربيط على
مباريات ودية للمنتخب المصرى فى شهر مارس المقبل.
وكــان هناك اتفاق مسبق بين أبــوريــدة واألرجنتينى
هيكتور كــوبــر ،الــمــديــر الفنى للمنتخب ،على خوض
وديتين ،إال أنه لم يتم حسمهما حتى اآلن.
ودخ ــل اتــحــاد الــكــرة فــى مــفــاوضــات مــع الــعــديــد من
المنتخبات أمثال بولندا وصربيا والبرتغال واألرجنتين
والمكسيك واإلمارات وغيرهم ،ولكنهم دون جدوى.
ويعتبر العائق الوحيد فى إنهاء االتفاق على مباراة
وديــة حتى اآلن ،هــو حقوق بــث الــمــبــاراة ،حيث هناك
اختالف فى بند التعاقد بين االتحاد وشركات التسويق
لم يتم التوصل لحل فى هذا األمر.

رمزى يستحضر أرواح سفراء مصر للتألق فى ليبيا
كتب – محمد الصايغ

كوبر

انضم هانى رمــزى ،المدير الفنى
السابق للمنتخب األوليمبى واالتحاد
الــســكــنــدرى ،إل ــى ســجــل الــمــدربــيــن
المصريين فى تاريخ الكرة الليبية،
بــعــد تــولــيــه قــيــادة المنتخب الليبى
خالل المرحلة المقبلة.
وقـــــرر ه ــان ــى رمـــــزى االســتــعــانــة
بالثنائى المصرى طارق السيد وطارق
الــســعــيــد ضــمــن الــجــهــاز الــمــعــاون له
بالجهاز الفنى.
أصبح هانى رمزى أول مدرب مصرى
يتولى قيادة المنتخب الليبى فى التاريخ،
وخــامــس مدير فنى مصرى فــى مشوار
الكرة الليبية.
«ص ـ ــوت الــمــايــيــن» ي ــرص ــد مــشــوار

المدربين المصريين مع الكرة الليبية فى
التقرير التالى:
الوحش
يعد عبده صالح الوحش أسطورة الكرة
الــمــصــريــة وال ــن ــادى األهــلــى ،أول مــدرب
مــصــرى يتولى قــيــادة فــريــق ليبى بعدما
تــولــى تــدريــب أهــلــى بــنــغــازى خ ــال فترة
السبعينيات ونجح فى التتويج معه بلقب
الدورى.
وقــاد عبده صالح الوحش فريق أهلى
بنغازى لتحقيق اللقب المحلى مرتين فى
مسيرة تدريبية ناجحة للغاية.
شرف الدين
تــولــى الــمــدرب الــمــصــرى الــراحــل على
ش ــرف الــديــن ســلــيــمــان ،الع ــب الــزمــالــك
السابق ،فريق التحدى ونجح فى قيادته
إلــى الفوز ببطولة الــدورى الليبى ،موسم
.77 – 76

أخبار النجوم
أخبار النجوم
حجازى يورط صالح
فى عزومة غداء
طــالــب أحــمــد ح ــج ــازى العـــب مــنــتــخــب مصر
والمحترف فى صفوف وست بروميتش زميله فى
الفراعنة محمد صــاح -المحترف فــى صفوف
لــيــفــربــول -بتنفيذ وعـــده وإقــامــة عــزومــة غــداء
ل ــه ،بــعــدمــا فــشــل األخــيــر فــى تسجيل أى هــدف
خالل المباراة التى جمعت فريقيهما فى الــدورى
اإلنجليزى مؤخراً.
وكانت مواجهة الفريقين التى أقيمت األربعاء
الماضى قد انتهت بالتعادل السلبى دون أهداف.
وكان حجازى قد اتفق مع صالح قبل اللقاء على
أن يــقــوم األخــيــر بإقامة عــزومــة غ ــداء على نفقته
الخاصة ،حال نجح حجازى وفريقه فى منع الفرعون
المصرى من تسجيل أى أهداف فى اللقاء.

رمزى
طلعت يوسف
انضم المدرب المصرى طلعت يوسف،
لقائمة المدربين المصريين فــى الكرة
الــلــيــبــى ،بــعــدمــا تــولــى قــيــادة فــريــق أهلى
طرابلس ،ليقوده إلى التتويج باللقب.

وأصــبــح طلعت يــوســف س ــادس مــدرب
يتوج مــع األهــلــى الليبى ببطولة ال ــدورى،
عبر تاريخه.
العشرى
خ ــاض ط ــارق الــعــشــرى الــمــديــر الفنى
الحالى لفريق وادى دجــلــة ،تجربتين مع
الكرة الليبى ،بعد النجاحات التى حققها
محليا وأفريقيا
مع فريق حــرس الحدود
ً
لعل أبرزها قيادته للفريق لنيل كأس مصر
وك ــأس الــســوبــر الــمــصــر ،وتــولــى العشرى
قيادة فريق األهلى بنغازى الذى قاده ألول
مرة فى تاريخه للتأهل لدور المجموعتين
فى أقوى البطوالت األفريقية على مستوى
األندية وهو دورى أبطال أفريقيا ،فى أول
تجربة له بالدورى الليبى.
وقاد العشرى فريق األهلى طرابلس فى
التجربة الثانية له مع الكرة الليبية ،ونجح
فى التتويج معه ببطولة الدورى.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

المدرب يطالب
الالعبين بفتح
صفحة جديدة

البساط
األخضر

رأى

محمد الراعى

فساد اخلطيب ..ومعارك مرتضى
الخطيب فتح ملف الفساد فى األهلى
خاصة العموالت فى الصفقات الخاصة
بالالعبين األجانب هيدرنيك وبيتر إبيبى
وكوليبالى واخــتــفــاء مليون دوالر باسم
الصفقات هــذه الصفقات ولــم تــدرج فى
ســجــات ال ــن ــادى ،وهــنــاك مــلــف أخطر
فــى األهــلــى وهــو ضــيــاع تــراخــيــص هدم
مــدرجــات ســتــاد التتش اآليــلــة للسقوط
لمنع المجلس الجديد من بداية التطوير
وبدء مسيرة اإلنشاءات ،ولم يوجه اإلعالم
اتهامات للخطيب بأنه يصفى حسابات
مــع مــحــمــود طــاهــر والــمــجــلــس الــســابــق،
على العكس فى الزمالك .يشن اإلعالم
حـ ــرب ش ــرس ــة ض ــد مــرتــضــى مــنــصــور
لرفضه التعامل مع هانى العتال المتهم
فــي قضية تــزويــر أوراق عــضــويــتــه فى
الــنــادى ..عفوا أزمــات األهلى والزمالك
كشفت متناقضات اإلعالم وأن المصالح
الــشــخــصــيــة وتــصــفــيــة الــحــســابــات مع
مــرتــضــى هــى الــتــى تحكم وتــتــحــكــم فى
الــوســط الــريــاضــى ،هــنــاك تــعــاطــف مع
العتال المتهم بالتزوير لمجرد أن مرتضى
كشف القضية ،وتناسى الجميع أن جرائم
الــتــزويــر مــن جــرائــم «حــق المجتمع» وال
يمكن التنازل عنها ،كما أن واقعة العتال
فيها إهدار للمال العام وال يمكن التغاضى
عنها ،وأعتقد أن الجميع سيفهم الحقيقة
بعد صــدور حكم فــى القضية الجنائية
ووقتها يتأكد الجميع أنها ليست لعبة
انــتــخــابــيــة ،وأعــجــبــنــى مــوقــف مرتضى
منصور أنــه يخوض معاركه رغــم حروب
اإلعــام ضده ،وأعجبنى مرتضى عندما
أعلن أنــه لن يترشح مــرة أخــرى لرئاسة
الــزمــالــك وق ــرر إســنــاد ملف الــكــرة إلى
إسماعيل يــوســف النجم الكبير ليكون
مسئوال عن أزمــة الكرة بالنادى العريق
خاصة أن هناك تهاونا من بعض الالعبين
وفــشــل مــن الــمــدرب نيبوشا فــى إدارة
الــمــبــاريــات ورغـــم ذل ــك يسعى اإلع ــام
المغرض التهام مرتضى بإفساد الكرة،
مــا يحدث لــن يحل أزم ــات الــكــرة طالما
أن البعض يتجاهل األزمــة الحقيقية من
دل ــع الــاعــبــيــن وفــشــل الــمــدرب ويحمل
األخطاء على شماعة مرتضى ،وأعتقد
أن إسماعيل يوسف سيحسم كل مشاكل
الكرة بخبراته الكبيرة ويتفرغ مرتضي
إلنــشــاء نــادى أكتوبر ليكون عالميا مثل
ثورة التطوير التى قادها فى مقر النادى
القديم ما جعل ممدوح عباس والجنرال
الــحــرامــي يــنــفــقــون الــمــايــيــن إلســقــاط
مرتضى ولكنهم يــدمــرون الــنــادى وليس
مرتضى ويبقى اإلشادة بموقف البرلمان
المصرى الذى ساند الحق ورفض إهدار
المال العام فى مهزلة هدم النادى النهرى
بالزمالك رغــم أن الــنــادى لم يرتكب أى
مخالفات وأعجبنى موقف البرلمان من
محاكمة محافظ الجيزة ووزيــر الموارد
المائية ليؤكد أن أى مسئول ليس فوق
القانون.

كريسماس أوروبى
لعائلة ميدو

استقر أحمد حسام ميدو مدرب وادى دجلة السابق
على قــضــاء أجـــازة رأس السنة برفقة أســرتــه فى
أوروبا ،ويفاضل ميدو بين العاصمة البريطانية لندن
أو الفرنسية باريس لقضاء الكريسماس ،وتعويض
حرمانه هو وأسرته من األجازات فى الفترة الماضية
بسبب ارتباطه مع فريقه السابق دجلة.
وكــان ميدو قد تعاقد مؤخراً على تقديم برنامج
جديد ،عن مشاركة الفراعنة المنتظرة فى مونديال
روســيــا ،على أن يحمل البرنامج اســم «العالمى فى
روسيا» ،ومن المقرر أن يحتوى البرنامج على فقرات
متغيرة كــل حــلــقــة ،بــهــا كــومــيــديــا ول ــق ــاءات خاصة
أغلبها تصوير خارجى ،مع عدد من نجوم كرة القدم
العالميين والمصريين ،ومجموعة من نجوم الفن.
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سيد سعيد يكتب:

السيسى يفرض واق ًعا ً
جديدا
على مسرح السياسة الدولية

زيارة بوتني تبعث برسائل للمجتمع
الدولى خاصة الواليات املتحدة
األمريكية بأن الشراكة بني القاهرة
وموسكو ليست جتارية واقتصادية
فحسب بل هى تنسيق على املستوى
االستراتيجى والعسكرى

املوقف الروسى جتاه أزمة سوريا جاء متناغ ًما مع االستراتيجية املصرية التى تدعم احلفاظ على وحدة األراضى السورية ومتاسك اجليش السورى
تابعت بقدر من االهتمام ،زيــارة الرئيس
الروسى «فالديمير بوتين للقاهرة ،وتوقفت
طــويــا أم ــام ال ــرؤى المطروحة فــى وسائل
اإلعــام ،جميعها تناول الزيارة من منظوره
ال ــخ ــاص ،ووفـــق قــنــاعــاتــه الــتــى يــراهــا فى
نتائج الــزيــارة ،س ــواء كــانــت على المستوى
االقــتــصــادى ،أو المستوى السياسى على
اتساع دوائــره المحلية واإلقليمية والدولية،
وبالرغم من أهمية كل ما دار ،وأهمية ما
س ــوف يــبــرز عــلــى الــســطــح مــن أطــروحــات،
أو تفسيرات تتعلق بتلك الــزيــارة ،إال أننى
ســأتــوقــف عــنــد مــنــاح معينة ،عــلــى رأســهــا،
الــتــوقــيــت ،وإن كــان التحضير لها تــم منذ
شهور ،فهى جاءت فى أعقاب قرار الرئيس
األمريكى «دونــالــد تــرامــب» ،الخاص
بــرغــبــتــه ن ــق ــل ال ــس ــف ــارة
األم ــري ــك ــي ــة مـ ــن تــل
أبـــــــيـــــــب إلـ ـ ــى

مدينة الــقــدس ،كما أنها تزامنت مــع ردود
الفعل الدولية الرافضة لهذا القرار الباطل
وفــق القانون الــدولــى بالقفز على الحقوق
التاريخية للشعب الفلسطينى.
الــمــبــاحــثــات الــتــى دارت بــيــن الــرئــيــس
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســى ونــظــيــره الــرئــيــس
الروسى ،تضمنت محورا مهما ،وال يقل فى
أهميته عــن مــحــاوالت تهويد الــقــدس ،أما
المحور األول فهو الخاص باألزمة السورية،
وقناعاتى حــول ما تم تــداولــه ،يشير إلــى أن
الــدولــة المصرية وضعت نفسها فــى دائــرة
التأثير الــدولــى ،فقد جــاء الموقف الروسى
تجاه أزمة سورية متناغما مع االستراتيجية
المصرية فى هــذا الملف الــشــائــك ،وهذه
االستراتيجية ،تدعم الحفاظ على وحدة
األراضــى السورية ،والحفاظ
عــــلــــى ت ــم ــاس ــك

الجيش السورى ،باعتباره ركنا مهما يصب
فى األمن القومى العربى برمته ،فضال عن
أن الدولة السورية إحدى دول الطوق ،وطرف
رئيسى ومــؤثــر فــى دائـــرة الــصــراع العربى
الصهيونى.
بعيدًا عن الدخول فى التفاصيل المتعلقة
بالتنسيق بين مصر وروســيــا ،فــى تقديرى
تكمن أهمية الزيارة ،فى أنها تبعث برسائل
للمجتمع الدولى ،خاصة الواليات المتحدة
األمريكية أن الشراكة بين القاهرة وموسكو،
لــيــســت تــجــاريــة واقــتــصــاديــة فــحــســب ،بل
هــى تنسيق عــلــى الــمــســتــوى االستراتيجى
والــعــســكــرى ،بما يعنى فــرض واق ــع جديد
على مسرح السياسة الــدولــيــة ،تحتل فيه
مصر مكانتها الرائدة والمؤثرة فى مجريات
السياسة العالمية ،سواء فيما يتعلق بسوريا
أو الــقــضــيــة الفلسطينية ،وكــلــتــاهــمــا من
أولــويــات الــدفــاع عن األمــن القومى العربى
بصفة عامة والمصرى
بصفة خــاصــة ،ألنها
الطرف األكثر فعالية

فى المعادلة اإلقليمية.
أما على المستوى المحلى ،فهناك ما يدعو
للتوقف أمامه واعتباره جــزءا من الشراكة
االستراتيجية ،بــدءا من االتفاق على إنشاء
منطقة صناعية روسية فى مصر ،ستكون
أكبر مركز صناعى فى المنطقة يقوم على
تــصــديــر الــمــنــتــجــات الــروســيــة إل ــى الــشــرق
األوسط وأفريقيا باستثمارات متوقعة تصل
إلى نحو  7مليارات دوالر ،مــرورا بالتعاون
بين البلدين فــى مــجــال ال ــزراع ــة ،وتوسيع
التعاون العسكرى بين لتعزيز قدرات القوات
المسلحة المصرية فى محاربة اإلرهاب وكذا
عودة الطيران المباشر بين البلدين ،بما يعنى
تنشيط السياحة ،واستقطاب عمالة فى كل
هــذه المشروعات الضخمة ،أمــا األهــم فهو
البدء الفعلى فى تحقيق حلم مصرى طال
انتظاره ،هــذا الحلم بــدأ يتشكل على أرض
ال ــواق ــع ،وه ــو دخـــول مــصــر عــصــر الطاقة
النووية ،بإنشاء أهم صرح استراتيجى بعد
السد العالى«،محطة الضبعة النووية» ..حول
الحلم لنا حديث آخر.

تعزيز قدرات القوات املسلحة
املصرية فى محاربة اإلرهاب
والبدء الفعلى فى حتقيق
حلم مصرى طال انتظاره
وهو دخول مصر عصر
الطاقة النووية

السيسى وبوتني

األخيرة
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خالل األيام القليلة املاضية  ،طفت على السطح قضية مجتمعية شائكة ،وشديدة احلساسية ،بل
واحدة من أهم املشكالت املزمنة واملتوارثة منذ عدة عقود ،أما املشكلة املسكوت عنها خشية تداعياتها
املجتمعية ،فهى املتعلقة بقانون اإليجارات القدمي ،هذه القضية ظلت مطروحة للنقاش املجتمعى
عدة سنوات ،بدون أن متتلك احلكومة أو البرملان ،جرأة اقتحامها وإيجاد احللول املالئمة لها ،سواء
بتشريع قانونى أو بقرارات تكتسب قوة التنفيذ حلسم اجلدل املثار حولها.

أسرار خوف احلكومة من قانون اإليجارات

احلديث عن القانون يتجدد للتعليق على انهيار العقارات نتيجة اإلهمال وعدم الصيانة

الــحــكــومــة مــن جانبها تعلق ع ــدم قــدرتــهــا على
فتح هــذا الملف الشائك ،بحجج ال ترقى لمستوى
المشكلة المزدوجة ،فهى تخص فئتين من شرائح
المجتمع ،األولـــى وهــم الــمــســتــأجــرون ،وال توجد
إحصائية رسمية دقيقة بــإعــدادهــم ،لكن فــى أقل
التقديرات ،هم غالبية المجتمع ،أمــا الثانية فهم
مــاك العقارات القديمة ،التى جــرى تأجيرها فى
السنوات التى سبقت ،قانون اإليجارات محدد المدة.
حجج الحكومة الــتــى ال تتغير ،ت ــدور فــى فلك
مصلحة األسر المنتمية للشرائح المجتمعية الفقيرة
التى تقطن داخل ماليين الوحدات السكنية ،كما أن
البرلمان يرى أن االقتراب من القانون ،سيؤدى إلى
مشكالت اجتماعية ال حصر لها ،هذه الفلسفة التى
تحقق الحماية لهذه األســر ،وإن كانت محمودة ،إال
أنها أغفلت الشق اآلخر من المعادلة الصعبة ،وهو
حقوق المالك ،فعدم اقتحام المشكلة ،لم يحقق لهم
نفس الحماية ،وتــرك األمــر على هــذه الصورة،
سيزيدها تعقيدًا.
المثير للدهشة أن الــجــمــيــع ،يتجاهل
أصــل المشكلة ويتجه للفروع ،عبر ابتكار
المصطلحات ،مثل الــحــقــوق المكتسبة،
وغــيــر ذلـــك م ــن الــمــفــاهــيــم الــتــى تــرســخ
لــإبــقــاء عــلــى األزمـــــة قــائــمــة وع ــدم
االقــتــراب مــن الــقــانــون ،بحيث
يتجدد الحديث عنها ،عند
ح ــدوث كــارثــة ،مثل انهيار
عــقــار هنا أوهــنــاك ،نتيجة
اإلهــمــال وع ــدم الصيانة،
أو صــــراع ف ــى الــمــحــاكــم
حــول طــرد أس ــرة أو عدم
دف ــع الــقــيــمــة اإليــجــاريــة،
والــنــتــيــجــة الــبــاعــثــة على
ال ــق ــل ــق ،جــــــراء تــجــاهــل
م ــث ــل هـــــذه الــمــشــكــات
االجتماعية ،أن أحــدا من
المالك أو المستأجرين ،ال
يشعر بالمسئولية عن صيانة
العقارات ،وليس هناك فى دوائر
الحكومة ،خاصة المحليات من
لــديــه الــجــرأة على اقتحام هذه
القضية وإيجاد حلول موضوعية
عبدالعال
ولو عن طريق القرارات اإلدارية،
ق ــب ــل أن ت ــت ــس ــاق ــط الــبــيــوت
والعمارات التى تتعرض للعبث
على رؤوس من يقطنها.
الــحــديــث عــن الــخــوف أو القلق،
لــيــس ولــيــد ظ ــرف أو ح ــدث ط ــارئ،
يمكن أن يشغلنا لبعض الــوقــت ،مثل
انهيار عقار هنا أو هناك ،ثم يتوارى
القلق بانتهاء الحديث المترتب على
واقــعــة مــا ،ســواء حدثت فــى القاهرة أو
اإلسكندرية أو حتى فــى المدن والقرى
تماما عــن كافة
النائية ،فــاألمــر يختلف
ً
التصورات السطحية ،فالواقع أبلغ من كل
هــذا ،وإذا أراد أى منا التعرف على هذا
الواقع إن كان ال يعرفه ،فزيارة بسيطة ألى
حــى ،يمكن خاللها ،النظر إلــى العقارات
القديمة التى كانت يوما ما تسر المارين
بــجــوارهــا ،ستجد مــا ال يــســر ،الحوائط
تآكلت بفعل الرطوبة وعدم الترميم ،أما
السبب فهو أن كــل الــعــقــارات تعرضت
لإلهمال ،السكان تقاعسوا عن تأمينها
وتأمين أنفسهم مــن خطر االنهيار ،
ألنهم ببساطة ال يملكون هذه المبانى،

كــمــا أن الــمــاك أنفسهم ال يــرغــبــون فــى صيانة
المبانى ألنهم ال يجنون ثم ًرا من ورائها ،فانهيارها
وإعــادة بنائها وبيع األرض سيدر مبالغ طائلة ،على
الجانب اآلخر ،نجد أن األجهزة المحلية فى األحياء
والمحافظات ال تستطيع التدخل أو إيجاد حلول،
خشية مطالبة السكان بتخصيص وحــدات سكنية
من المحافظة ،وخشية تحمل مسئولية إخالئهم من
منازلهم.
الجميع تركوا المبانى فريسة لإلهمال ،وفرصة
سانحة أمام المغامرين لشراء تلك المنازل ،بغرض
اســتــصــدار تراخيص هــدم لــهــا ليتمكنوا مــن طرد
السكان واســتــعــادة األرض ،هــذه األساليب لــم تكن
غائبة عن أحد ،لكن الجميع التزم الصمت ،وكأن ما
يحدث على أرض الواقع ال يهم أحدًا كى يتدخل لمنع
الكوارث الناجمة ،سواء فى تعرض الثروة العقارية
للعبث ،أو إخــاء السكان ،بخطط شيطانية ،تلعب
فيها الرشاوى دورا مهما ،بما يعنى أن الجميع
ينفض يديه من هذه األزمة التى تتفاقم يوما
بعد يــوم ،وبالتالى فإن المبررات التى تأتى
عبر تصريحات بعض المسئولين ،ليست
سوى حجج واهية للتنصل من المسئولية،
كما أن الحديث عن حماية السكان باعتباره
مسئولية مجتمعية ،فهذا لن يحل األزمة
على االطالق.
إن حماية الــفــئــات الشعبية
سـ ــواء الــمــتــوســطــة أو األكــثــر
احتياجا ،هى واجــب أساسى
تتحمله الــدولــة والمجتمع

هناك ضرورة ملحة إلصدار
تشريع جديد حلماية
املواطنني من املخاطر عند
سقوط املبانى وحلماية املالك
الذين تضيع استثماراتهم

على حد سواء ،وفى الوقت ذاته علينا معرفة جوانب
مهمة ،هناك ضــرورة لعدم القفز عليها ،منها ،ليس
كــل المنتفعين مــن قوانين اإليــجــار القديم فقراء
ومحتاجين فهناك مــن يــقــوم بإغالقها لسنوات،
وهناك من يمتلك شققا فى المدن الجديدة ،وهناك
من يمتلك عــقــارات تفوق فى مساحتها وأدواره ــا،
العقارات التى يقطنون فيها ،كما أن الحكومة ذاتها
الحكومة أحد أكبر المنتفعين من قانون اإليجارات
القديم فى جميع المحافظات المصرية ،واألهــم
كما أن كــثــيـ ًرا مــن الــعــقــارات فــى وســط العاصمة
وفــى أرقــى أحيائها ،تشغلها أســر ميسورة ،التــزال
تنتفع من القانون نفسه ،والمقصود فى سياق ما
أردت اإلشــارة إليه ،هو ضــرورة مراجعة العقارات
وقاطنيها وتحديد المستوى االجتماعى واالقتصادى
لهم لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجرين وفق
القانون والدستور ،حتى ال يضار بالفقراء بالطرد،
وال يتم الجور على مالك العقارات ،وفى ذات الوقت
ال يتم ترك الميسورين وأصحاب العقارات والفيالت
ينعمون باإليجار فى ممتلكات غيرهم ،وهــذا األمر
يتطلب تشري ًعا جــديــدً ا ،ضامن لحقوق الكل ،فإذا
كان القانون القائم حال ًيا يحمل أبعادا اجتماعية فى
فترة ما ،فإن الواقع يتطلب التدخل لحماية أصحاب
العقارات اجتماع ًيا مع تغير األوضــاع االقتصادية،
فــا يمكن أن تسير األمـــور متسقة ،عندما تصل
الوحدة السكنية مئات اآلالف من الجنيهات ،وفى
المقابل هناك عــقــارات ال تصل عائداتها توصيلة
تاكسى من منطقة الى أخرى داخل الحى الواحد.
هنا علينا التوقف كثي ًرا أمام الواقع على األرض،
قبل االنحياز أو الــرفــض ،فالقضية ليست
هينة باعتبارها تخص شرائح مجتمعية
مــتــفــاوتــة ،إال أن غالبيتها مــن ورثــة
الــفــئــات الــفــقــيــرة والــمــتــوســطــة،
الواقع يقول إن ساكنى اإليجارات
القديمة على تنوع المناطق «من
الشعبية إلى العشوائية ،ومن
الــراقــيــة ،إل ــى األكــثــر رق ـ ًيــا،
يدفعون مبالغ زهيدة جدً ا،
ربــمــا ال تصل ثمن فنجان
قهوة فى أحد الكافيهات،
أسفل تلك العقارات،

فهى تتراوح من  5و 8جنيهات إلى  25جنيها شهريا،
بحسب مساحة الوحدة السكنية ،وبحسب المنطقة
السكنية ،يحصل عليها ورثـــة م ــاك الــعــقــارات،
فأغلبية المالك رحلوا عن عالمنا ،وتركوا العقارات
إر ًثا لذويهم الذين تطلب منهم الدولة دفع الضريبة
العقارية ،وتحمل المسئولية ،حال حدوث أى خلل فى
المبانى ،بداية من تحرير المخالفات ،وليس انتهاء
بانهيارها.
هــذه األمـــور الــخــارجــة عــن إط ــار المنطق تدفع
أحيانا بعض المالك إلى اللجوء الستخدام أساليب
سلبية حيال ما يرون أنه صحيح من وجهة نظرهم،
ففى كثير من األحيان يقومون بأعمال تخريبية حتى
تسقط العمارات ،أو تصبح آيلة للسقوط ،للتخلص
من سكان اإليجارات القديمة ،وتكون فرصة ً
أيضا
للقيام بــالــعــقــار م ــرة أخ ــرى ليجلب لــه مــزيــدا من
األموال.
لــكــن ل ــم ــاذا يــلــجــأ مـ ــاك ال ــع ــق ــارات إلـ ــى هــذه
األساليب؟
اإلجابة عن هذا السؤال ،ليست إجابة عن لغز
عصى على الحل ،فالواقع يقول إن أسعار األراضى
بلغت حــدً ا مــغــر ًيــا تدفع على القيام بهذا الفعل،
فالعقارات الحديثة المقامة بجوار عقاراتهم تجلب
الماليين ،وهم يحصلون على الماليين ،فضال عن
أمور أخرى كثيرة ،منها فقدهم األمل فى استعادة
القيمة الحقيقية للوحدات السكنية المملوكة لهم،
والــتــى تــم تأجيرها للسكان بمبالغ ضعيفة للغاية
منذ ســنــوات طويلة ،أمــا األه ــم مــن هــذا وذاك أن
هــذه األعــمــال ستظل قائمة نتيجة ،والسبب هو
عــدم وجــود قانون لإليجارات القديمة ،يوائم بين
الظروف الحالية والحفاظ على األوضاع االجتماعية
مفتوحا على
المستقرة األم ــر ال ــذى تــرك الــبــاب
ً
مصراعيه لألساليب الخفية ،عالوة على تصريحات
الحكومات المتعاقبة ونـــواب الــبــرلــمــان ،بأنهم ال
يستطيعون فعل شىء ،تجنبا لالقتراب من مصالح
الناس بأى حال من األحــوال ،رغم أن ذلك األمر قد
يعرض حياة الكثير من المواطنين من الخطر.
هــل كــل الــنــاس الــذيــن يسكنون فــى اإليــجــارات
القديمة فقراء ومحرومون؟ هناك أشخاص يسكنون
فــى األحــيــاء الراقية مثل مصر الجديدة وجــاردن
سيتى والدقى ووســط القاهرة والزمالك وال تصل
القيمة اإليجارية  10جنيهات فى الشهر لوحدات
سكنية تزيد مساحتها على  150مت ًرا فى كثير من
األحيان.
صمت الحكومة على هذه القضية المجتمعية ،دفع
الكثير من أصحاب العقارات التهام الحكومة ذاتها
بأنها تقف أمــام مصلحة المالك ،ليس بغرض
االنحياز للمستأجرين ،باعتبارهم مضارين،
إنما االتهامات طالت الحكومة ،ألنها إذا
غيرت القانون ستكون أول المضارين
من ضحايا القانون ألنها تستأجر مبانى
متناثرة فى العاصمة والــمــدن والقرى،
ومعظم المبانى المملوكة لشركات التأمين
وبنايات مملوكة للمواطنين تحولت إلى
مـــــدارس ومــصــالــح حــكــومــيــة متنوعة
بإيجارات قديمة.
ففى تقديرى هناك ضــرورة ملحة
للعمل بالقانون حماية للجميع حماية
للمواطنين المستأجرين الــذيــن قد
يــتــعــرضــون لــلــمــخــاطــر عــنــد ســقــوط
المبانى ،وحماية للمالك الذين تضيع
اســتــثــمــاراتــهــم الــتــى آل ــت إلــيــهــم عن
طريق اإلرث بتقاضيهم مبالغ ضعيفة،
ً
وأيضا حماية للمناطق السكنية من
تنامى العشوائيات.

أصحاب العقارات
يتهمون
احلكومة بأنها
تقف ضد
مصلحة املالك

معظم املبانى اململوكة
لشركات التأمني
وبنايات مملوكة
للمواطنني حتولت
إلى مدارس ومصالح
حكومية متنوعة

