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بالل الدوى
لم تجد الدولة المصرية أمامها إال هذا الطريق
للحفاظ على كيانها ..واستمرارها بعد أن كــادت
تسقط فى الوحل ..والسبب تفتت المجتمع وسعيه
لــهــدم ال ــدول ــة بــيــده وال ــج ــرى وراء مجموعتين..
المجموعة األول ــى خونة تابعين لحسن البنا وكل
هدفهم خــدمــة تنظيمهم اإلخــوانــى ومخططاتهم
الخبيثة بالتعاون مــع أجــهــزة الــمــخــابــرات الدولية
وتنظيمهم الدولى ..المجموعة الثانية المحسوبين
على السفارات األجنبية ويترددون عليها ويتحالفون
معها ..ســواء أكانوا حقوقيين مأجورين مدفوعين
األجر ..أو سياسيين كل هدفهم مصلحتهم أو نشطاء
يتجهون لمن يدفع لهم أكثر ..أو «طالعين فى البخت»
كل غرضهم معاداة الدولة المصرية واالرتــمــاء فى
أحضان الخواجات واحتكار الوطنية ألنفسهم.
عانت الدولة المصرية منذ  25يناير  2011من
هؤالء اإلخوان والنشطاء ..بعد أن عاثوا فى األرض
فسادا ..مرة باسم الدين ..ومرة أخرى باسم الحرية
والديمقراطية واإلص ــاح ..والعدالة االجتماعية..
دشنوا جمل زنانة للنصب على المواطنين ..حرضوا
ضــد الــدولــة فــى حــرق أقــســام الــشــرطــة ..حرضوا
ضــد الــدولــة فــى أزمــة العشوائيات وانتشارها فى
ربــوع الــبــاد ..حــرضــوا ضــد الــدولــة باسم العدالة
االجتماعية ..حرضوا ضد الدولة باسم الفساد.
لكن م ــاذا ح ــدث؟! انكشف الــمــســتــور ..اإلخ ــوان
المتاجرون باسم الدين ..والنشطاء المتاجرون باسم
بــالــحــريــة ..وخــرجــت مصر مــن محنتها المؤلمة..
وبأقل الخسائر التى مازلنا ندفع ثمنها حتى اآلن..
محنة كنا خاللها فــى حالة نــوم عميق ..وانكسار
شــديــد ..وأل ــم صــعــب ..تــم خــالــهــا إهـ ــدار م ــوارد
الدولة ..وفقدان موارد مالية لم تحدث من قبل فى
تاريخ مصر!
ما العمل؟! العمل جاء بعد أن فهم الشعب المصرى
اللعبة ..ونفر من هؤالء ولم يستجب لهم ..وكشفهم
على حقيقتهم ..بل وأصبح الشعب ال يطيق سماع
ال اسمهم وال سيرتهم وال كالمهم وأفــكــارهــم ..فى
هذه األثناء بدأت مصر تستفيق وتتعافى وتقوم من
كبوتها ..وقــام الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع
خطة إلنقاذ البالد أطلق خالل هذه الخطة على عام
 2017بأنه عام االستيقاظ ..كيف يتحقق ذلك؟!
تم وضــع خطة إنقاذ مصر وتقسيمها على عدة
محاور مهمة ..شريطة أن يكون عام  2017هو عام
االســتــيــقــاظ ..كــانــت الخطة تــهــدف للحفاظ على
الدولة كاآلتى:
 -1البقاء
 -2البناء
البقاء للحفاظ على الدولة من هدمها ..بعد أن
انتشر االرهــاب ودفع الضباط الثمن لبقاء الدولة..

1
2
3
4
5
6
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كانت الخطط األمنية تستهدف التصدى لإلرهاب
واإلرهابيين وتنظيماتهم ..تعرفت األجهزة األمنية
عــلــى عــنــاصــر االرهــــاب وخــايــاهــم وتــمــويــاتــهــم..
وأسرارهم ..وعالقاتهم بالخارج وبأجهزة مخابرات
دول ــي ــة ..طــوقــتــهــم ..عــرفــت دروب ــه ــم واجــهــتــهــم..
والنتيجة :نقص العمليات االرهــابــيــة والنجاح فى
التصدى لهم ..وكانت الدولة عازمة على التصدى
لهم.
البناء :كانت الدولة المصرية تتصدى لإلرهاب
وه ــى تعلم أن مــجــهــودهــا بــالــكــامــل مــوجــه لحماية
الــدولــة ..لكنها فى نفس الوقت ركــزت على عملية
البناء لتلبية احتياجات المواطنين محدودى الدخل
والــفــقــراء ..فتم التركيز على محاربة العشوائيات
والعمل على بناء مساكن لمحدودى الدخل وترشيد

أشرف الشيحى :جابر جاد نصار يزايد على
اجلامعات وهدفه الظهور اإلعالمى!

كشف الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى أنه يختلف
اختالفا جذريا مع منهج الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة
القاهرة حينما عــرض فكرة حــذف خانة الديانة من األوراق
الرسمية ..خاصة أنه ال يوجد أى أوراق رسمية يتم التعامل فيها
داخل الجامعات بها خانة الديانة ..وهذا أمر مؤسف ..ومجرد
مزايدات ال طائل منها ..وهدفها الظهور اإلعالمى ..والمزايدة
على الجامعات.
وأضــــاف أشـ ــرف الــشــيــحــى قــائــا :إن مــظــاهــرات طــاب
الجامعة األمريكية الرافضة لزيادة مصروفات الجامعة ال يجب
تعميمها ..ونحن نرفض زيادة مصروفات الجامعات الخاصة..
ولن نسمح بزيادتها.
وأكــد الــوزيــر أننا ندعم السفيرة مشيرة خطاب لمنصب
اليونسكو ..وبصفتى مسئوال عن اللجنة الداعمة لمرشح مصر
فى مدير اليونيسكو ..ونهدف لتقديم كل الدعم لها ..ونتحاور
مع جميع الدول لدعمها!

الفضائح تكتب نهاية زواج إعالمى شهير
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 50مليار دوالر عائد تشغيل مشروعات الغاز مع شركة اينى اإليطالية
زيادة معدالت النمو لتصل إلى ٪7.5
انخفاض سعر الدوالر إلى  8جنيهات
زيادة االحتياطى النقدى إلى  30مليار دوالر
التصدى ملخطط اإلخوان لنشر اإلحباط بني املصريني
إبرام صفقات سالح جديدة مع روسيا وفرنسا
إسدال الستار على العمليات اإلرهابية فى سيناء
بدء تطبيق نظام الدعم النقدى فى يوليو القادم

مذيع شهير عمل فى بدايته صحف ًيا بجريدة عربية ..وتولى
منصبه الرفيع فى التليفزيون المصرى ثم جــاءت أحــداث 25
يناير  2011والتى أدت إلــى تركه منصبه ..وذهــب بعيدً ا عن
ماسبيرو ..وتــولــى إدارة عــدد مــن الــقــنــوات ..وقــدم برنامجا
رئيسيا على إحدى القنوات ،المذيع الشهير ..طلق زوجته التى
عاشت معه سنوات طويلة وكان لها الفضل األكبر عليه وعلى
مسيرته المهنية وساعدته فى تولى عدد من المناصب ..رغم
أن زوجته كانت تلقن أى امرأة تقترب منه «علقة ساخنة».
المذيع الشهير يمتلك مكت ًبا فى الزمالك يتعامل هناك مع
مذيعات عربيات وتورط مع إحدى المغربيات لكنه خرج منها
بعد أن أعطاها أمــواال طائلة لعدم كشف تفاصيل عالقتها به
وحملها منه.

الــدعــم للمواطنين الــغــابــة ..وع ــدم تحمل الــدولــة
أعباء إضافية ..واألهم من كل هذا وذاك ..االهتمام
بالمشروعات الكبرى ..المشروعات القومية التى
ستنقل االقتصاد المصرى من مرحلة المرض إلى
مرحلة الشفاء.
كان الرئيس السيسى يعلم تمام العلم بأنه عليه
أن يتحرك بسرعة إلنــقــاذ الــبــاد ..وتنفيذ خطط
عاجلة وسريعة وكانت الحلول :العمل على سرعة
ترسيم الحدود الشمالية مع اليونان وقبرص من أجل
السماح لمصر بالتنقيب عن المواد البترولية والغاز..
وذلك بعد أن حصلت الشركات الكبرى الدولية على
باقى مستحقاتها المتأخرة منذ  25يناير 2011
وطوال  2012و 2013و ..2014ثم عمل عقود جديدة
مع كبار شركات التنقيب عن البترول والغاز ..على

أثرها يتم التنقيب فى المياه اإلقليمية المصرية..
حيث كان كافة الدراسات البترولية واالستراتيجية
تتم على هذه المنطقة تحديدا وأكدت أنها من أغنى
المناطق فى العالم فى الغاز ..ولهذا تم توقيع العقد
مع شركة «ايــنــى» االيطالية والتى ستقوم بالبحث
والتنقيب عن الغاز وحصول مصر على  ٪50من قيمة
المنتج وهو  80مليار دوالر سنويا ..لتحصل مصر
على  50مليار دوالر سنويا ..سيتم االستفادة منها
فى مشروعات التنمية للفقراء ولمحدودى الدخل..
وسيبدأ حقل الغاز فى التشغيل التجريبى فى مايو
 ..2017ليكون التشغيل النهائى فى ديسمبر 2017
وبقيمة مالية تعود بالفائدة على مصر تقدر بـ50
مليار دوالر سنويا ..وهــو مــا سيؤثر على معدالت
النمو التى من المتوقع أن تصل ل ـــ ..٪7.5وسيؤثر

اجلنزورى يطمئن شريف إسماعيل على منصبه

أيضا على قيمة الـــدوالر الــذى سيصل سعره إلى
 8جنيهات ..وليستقر عند هــذا المعدل وسيؤثر
ذلك ايجابيا على االسعار التى ستنخفض ألقصى
درجاتها ..فى نفس الوقت سيتم البدء فى جنى ثمار
المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة اإلدارية
الجديدة ..والمليون ونصف فــدان ..كل هذا سيرفع
من مستوى المعيشة للمواطنين.
كــل هــذه الــدراســات أك ــدت أن الصحوة الكبرى
لمصر ستكون عــام  ..2017الرئيس السيسى من
جانبه أكد أن عام  2017سيكون عام االستيقاظ من
الكبوة التى عاشتها مصر طوال السنوات األخيرة..
بعد النجاح فى مواجهة االرهــاب ..وأصدر تعليماته
بــضــرورة مواجهة ثــاث مستجدات على المجتمع
المصرى ..منها اغتيال قــيــادات عسكرية من قبل
عناصر إخوانية متطرفة ..والتصدى لكسر صورة
الــدولــة وهيبتها ..والــعــمــل على مــواجــهــة عمليات
إخوانية لنشر االحــبــاط بين صفوف المجتمع عن
طــريــق خــلــق أزمـ ــات مستمرة لــلــحــكــومــة ..إص ــدار
تعليمات ســريــعــة للحكومة بــالــتــصــدى للشائعات
اإلخوانية وممارساتهم الكاذبة على أال يأخذ ذلك من
وقت الحكومة إال  ٪10فقط من وقتها ومجهودها..
وتوفير ٪90من مجهود الحكومة لمتابعة المشروعات
والــخــطــط ورص ــد كــل مــجــهــود فــى الــمــحــافــظــات..
ومتابعة أعمال المحافظين ورؤساء المدن واألحياء.
سيأتى عام  2017ونحن فى انتظار أخبار سارة
للشعب ليتم تعميم مقولة أن عــام  2017هــو عام
االستيقاظ ومن هذه األخبار السارة:
 -1االنتهاء من المقولة الشهيرة التى تقول «إن
عام  2016هو عام االنتحار القومى» الذى تمادى فيه
الجميع نحو المزايدة على الدولة ..ليبدأ الجميع فى
عام جديد لالستيقاظ.
 -2بــدأ تشغيل حقل الــغــاز فــى المياه اإلقليمية
وال ــذى تقوم بالتنقيب عنه شركة «ايــنــى االيطالية
وستدر  50مليار دوالر لمصر سنويا.
 -3اسناد مهام جديدة للمهندس إبراهيم محلب
مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية
ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة.
 -4إبرام صفقات سالح جديدة مع روسيا وفرنسا
خاصة المتعلقة بالقوات الجوية ..والقوات البحرية.
 -5نهاية اإلرهــاب فى سيناء والعمل على إعــادة
اإلعمار والتنمية وتنفيذ  4أنفاق أسفل قناة السويس.
 -6افتتاح عــدد كبير مــن الــمــدن الــجــديــدة منها
اإلسماعيلية الجديدة والعلميين الجديدة.
 -7وصول االحتياطى النقدى الدوالرى فى البنك
المركزى إلــى معدالت غير مسبوقة منذ  6سنوات
ويقترب من  30مليار دوالر.
 8بــدء تنفيذ خطة وصــول الدعم للمستحقين..
ليتم توفير الدعم النقدى للغالبة ومحدودى الدخل
بداية من يونيو  ..2017وذلك لتوفير  40مليار جنيه.

بعد اعتراف شباب إخوان قبض عليهم فى إحداث عنف

من الرئيس السيسى لرئيس احلكومة :تقشفوا ..ادمج حتذير مصرى شديد اللهجة
الوزارات ..حافظ على فلوس الدولة ..امنع الوسايط لوزير داخلية حماس

ادمجوا الـــوزارات ..قللوا النفقات ..حافظوا على ميزانية الدولة..
مافيش واسطة.
كانت هذه هى نصائح السيسى للحكومة ..وتلقاها المهندس
شريف إسماعيل بخوف ورعــب شديد خوفا من استبعاده من
منصبه ..البعض أكــد أن الرئيس السيسى غاضب مــن أداء
حكومة شــريــف إســمــاعــيــل ..لكنه أراد الطمأنة عــن طريق
التواصل مع الدكتور كمال الجنزورى الــذى أكد له أن هناك
تعديال وزاريا ..لكنه باق فى منصبه ..والبد من إحداث حالة
اجلنزورى
عن التقشف فى الدواوين الحكومية.

وزير القوى العاملة يعترف :ال يوجد
تشغيل فى اجلهاز اإلدارى للدولة
هنادى عاصم
كشف «محمد سعفان» وزير القوى العاملة عن معدالت
البطالة الحقيقية وأكــد أنها وصلت إلى  ..٪13وأضــاف:
أقولها بصراحة أنــه ال يوجد تشغيل فى الجهاز اإلدارى
للدولة ألن الجهاز اإلدارى به ما يكفى ويزيد.
وقــال وزيــر القوى العاملة لـ«صوت الماليين» :كنت فى
السابق قاسيا فى تصريحاتى عن عدم اقبال الشباب على
العمل فــى القطاع الــخــاص ..وقلت إنهم ال يقبلون على
العمل فى القطاع الخاص ..ألنهم يريدون تأمين مستقبلهم
والدخول تحت مظلة التأمينات االجتماعية.
وأكد وزير القوى العاملة :أن قانون العمل الجديد سيصل

لمجلس الوزراء األسبوع القادم ..وسننتظر مالحظات بعض
الوزراء المعنيين على قانون العمل الجديد ..بعد أن أخذنا
رأى ممثلى العمال واتحادات العمال ..والنقابات المهنية!
ونفى الــوزيــر أى تسريح للعمالة المصرية فى الكويت
والسعودية ..أو أى دولة عربية ..وعلى مسئوليتى ولم يحدث
أى حالة تسريح للعمالة المصرية فى أى دولة ..وما حدث
أن السعودية منذ ثالث سنوات دشنت تعليمات جديدة فى
جهازها اإلدارى بضرورة «السعودية» ..وبالفعل ستؤثر على
عدد العمالة المصرية.
وأضاف :نقوم بحل مشكالت المصانع المغلقة بالتعاون
مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل ..ويصل
عــددهــا لـــــ« »180مصنعا مغلقا ..وفــى الــقــريــب العاجل
سينضم  70مصنعا مغلقا خالل أيام معدودة!!

تحذير شديد اللهجة من مصر
لـ«وزير الداخلية الحمساوى» فى
قــطــاع غ ــزة «فــتــحــى حــمــاد» بعد
ثــبــوت تحريضه عــدد مــن شباب
اإلخـ ــوان الــذيــن تــم تدريبهم فى
قطاع غزة على التصدى للجيش
المصرى والشرطة المصرية..
واع ــت ــراف هـــؤالء الــشــبــاب ممن
قبض عليهم فــى قضايا العنف
والتطرف واإلرهاب بأنهم سافروا
للتدريب مــع الــشــرطــة الــغــزاويــة

والــتــقــائــهــم بـــ«فــتــحــى حــمــاد»
وتحريضهم من أجل الجهاد ضد
الــجــيــش والــشــرطــة فــى مــصــر..
على حد قولهم.
فــتــحــى حـــمـــاد :يــعــتــبــر ذراع
محمود الزهار القوى فى غزة..
وتــابــع لتكليفات إيـــران ..ويتلقى
جميع تدريبات الشرطة فى غزة
مــن إيــــــران ..ويــحــصــل عــلــى كل
احتياجاتها مــن إيـــــران ..ســواء
التسليح أو التطوير أو التمويل.

استولت عليه قطر ..البنك العربى ..متهم بغسيل أموال
الــبــنــك الــعــربــى الـ ــذى كــان
يمتلك رفيق الحريرى رئيس
وزراء لبنان األسبق كل أسهمه
لـــ«قــطــر» وتــحــديــدا لرئيس
الوزراء األسبق حمد بن جاسم
ويتولى اإلدارة نجله ..البنك
الــعــربــى افــتــتــح فــرعــا لــه فى
قطاع غزة ..ويتم نقل األموال
إليه من قطر ..إلى غزة.
الــبــنــك الــعــربــى ف ــى مصر
ت ــم اتــهــامــه ف ــى مــصــر بــأنــه
يــتــم تــحــويــل إلــيــه أمــــوال من
قـــطـــر لـــحـــســـاب صــحــفــيــى
الجزيرة وعــدد مــن النشطاء

والسياسيين شهريا.
وتم ذكر حصول الصحفيين
التابعين لقناة الــجــزيــرة فى
ق ــض ــي ــة خ ــل ــي ــة الـــمـــاريـــوت
الــتــى تــم اتهامها بأنها تقوم
بــالــتــصــويــر فــى إحـــدى غــرف
فندق الماريوت بالتعاون مع
صحفيى الجزيرة ..وعدد من
الصحفيين األجانب.
الــبــنــك الــعــربــى مــوجــود له
أيضا فروع فى األردن واليمن
وجميعها خاضعة لـ«حمد بن
جاسم» ومتهم بعمليات غسيل
أموال.

النظام احلاكم يحتاج
إلى املعارضة الوطنية
الصادقة البعيدة عن
األغراض الرخيصة
أكثر من حاجته إلى
األفاقني واملنافقني

هل هناك فوضى إعالمية فى مصر حالي ًا؟ وهل هذه الفوضى تحتاج إلى قوانين وضوابط جديدة للقضاء على
هذه الفوضى؟ وهل إعالمنا المصرى بكل صوره وأشكاله يحتاج إلى تنظيم؟ وهل من الممكن أن يؤدى اإلعالم
غير المسئول إلى أزمات ومشاكل لمصر مع دول العالم والى إثارة فتن وصراعات داخلية بين أبناء الشعب
المصرى؟
اإلجابة عن كل هذه التساؤالت التى تدور فى أذهان الكثيرين واحدة وهى نعم.
وهنا تثار تساؤالت أخرى منها:
هل تواجه تلك الفوضى بما يمكن أن نطلق عليه (تكميم) اإلعالم بمعنى تضييق الخناق على كل األصوات التى
يرى البعض أنها معارضة للنظام لمجرد أنها تنتقد بعض قراراته وسياساته؟
وهل مصر بحاجة حالي ًا إلى ما يسمى بـ (إعالم الصوت الواحد)؟
اإلجابة عن هذه التساؤالت أيض ًا واحدة وهى ال.

محمد طرابيه يكشف:

خطة (تكميم) اإلعالم املصرى

على
المكشوف

أحمد أبوهشيمة يبيع  %35من أسهمه فى أون تى فى وشركة بريزنتيشن

األمني
أبوهشيمة

ساويرس

نور

محمد األمني يبيع كامل أسهمه فى مجموعة سى بى سى ويكتفى بجريدة الوطن
حيث إن التكميم ليس البديل للحرية والمنع
ليس الطريق الصحيح للتعامل مع كل من يقول رأياً
مخالفا لرأى الرئيس أو توجهات وقرارات الحكومة.
كــمــا أن إعـــام الــصــوت ال ــواح ــد لــن يبنى بلدا
ديــمــقــراطــيــا يــريــد أن يــكــون لــه مــكــانــا بــيــن األمــم
والشعوب.
أقـــول ه ــذا الــكــام بمناسبة الــتــســريــبــات التى
يتداولها البعض خاصة فى أوساط النخبة السياسية
واإلعــامــيــة واالقــتــصــاديــة حــول خريطة ومستقبل
اإلعالم المصرى خالل المرحلة القادمة والتى سوف
تشهد اختفاء لشخصيات وكيانات وصحف وقنوات
فضائية كثيرة .وســوف تظهر كيانات جديدة على
الساحة وسوف تتم إدارتها من جانب بعض الجهات
العليا فى الدولة بهدف مواجهة أى صوت معارض
للنظام والحكومة.
وحــتــى ال يــتــصــور الــبــعــض أنــنــى أؤي ــد اســتــمــرار
الفوضى اإلعالمية الحالية ،أؤكــد للجميع أننى مع
تنظيم اإلعــام بقوانين عادلة وليست (مسيسة) أو
يتم (تفصيلها) لحساب بعض األشخاص والجهات،
وأطــالــب ب ــأن تــكــون م ــواد تــلــك الــقــوانــيــن المنتظر
إقــرارهــا قربيا داخ ــل مجلس الــنــواب موضوعية
وليست انتقائية ،وأن يكون هدفها تنظيم وليس تكميم
اإلعـــام ،وأن تساعد فــى القضاء على السلبيات
الحالية فى اإلعالم ومنها انتهاك خصوصيات بعض
كبار الشخصيات والمسئولين ألغراض شخصية؟ أو
التسبب فى اإلضرار باألمن القومى لمصر خارجيا
وداخلياً.
وكذلك نشر الشائعات الكاذبة ألغــراض سياسية
واقتصادية ،باإلضافة إلى خدش الحياء العام بألفاظ
(أبيحة) تؤذى مسامع وآذان كل من يسمعها.
وقبل أن نواصل الحديث فى هذه القضية ،نشير
إل ــى بــعــض التفاصيل الــخــاصــة بخريطة اإلع ــام
المصرى خالل المرحلة القادمة.
حيث سيقوم رجــل األعــمــال أحمد أبوهشيمة
رئيس مجلس إدارة شركة إعــام المصريين ببيع
نسبة ليست بالقليلة من أسهمه فى الشركة التى
سيتم طــرح أسهمها فــى الــبــورصــة خــال المرحلة
القادمة (مصادرنا المطلعة أكدت أن نسبة األسهم
التى سيتم بيعها .)% 35
الــجــديــر بــالــذكــر أن شــركــة إعـــام المصريين
أعلنت فى شهر سبتمبر الماضى عن اندماجها مع
مجموعة  ،D mediaكما قامت مجموعة «إعالم
المصريين» باالستحواذ «على  ٪ 51من أسهم شركة
بريزنتيشن ســبــورت» الراعية الرسمية لمجموعة
قنوات أون تى فى وقناة األهلى وقناة النيل للرياضة
وغيرها والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدورى
العام لكرة القدم.
أما بالنسبة للمجموعة التى تضم قنوات السى بى
سى والنهار فسوف يقوم رجل األعمال محمد األمين
ببيع كامل أسهمه فى المجموعة وسيتم فض الشراكة
مع قنوات النهار ،وتؤكد مصادرنا المطلعة أنها ربما
تختفى خالل المرحلة القادمة ،وسوف يكتفى األمين
باالحتفاظ بجريدة الــوطــن اليومية وســوف يبتعد
تماماً عن المشهد الفضائى.
أمــا رجــل األعمال نجيب ساويرس فقد قــام فى
سرية تامة بشراء قناة القاهرة والناس من مالكها
طارق نور ،وذلك فى محاولة من ساويرس للبقاء فى
المشهد اإلعالمى.
أمــا بالنسبة لقنوات دريــم فهناك سيناريوهان
للتعامل مع مالكها رجل االعمال أحمد بهجت ،األول

ساويرس يشترى قناة القاهرة والناس من مالكها طارق
نور فى محاولة منه للبقاء فى المشهد اإلعالمى
اإلبقاء على الوضع احلالى لقنوات املحور وصدى البلد
سيد البدوى يبيع كامل أسهم قنوات الحياة لمستثمرين فى الخليج
قنوات دى إم سى بديال للتليفزيون املصرى ..و(يصفى نفسه بنفسه)
قيامه ببيع القناة بالكامل أو إجباره على االستجابة
للضغوط المطالبة برحيل اإلعالمى وائل اإلبراشى
عــن القناة والبحث عــن وجــه إعــامــى آخــر لتقديم
برنامج (العاشرة مساء).
وفيما يتعلق بقناة المحور فربما يتم اإلبقاء عليها
كما هى اآلن ،خاصة أنــه ليس هناك أى قلق منها
فيما يتعلق بالهجوم أو انتقاد الحكومة والنظام حيث
إنه من المعروف أن مالك القناة حسن راتب كان وما
يزال رجل كل العصور واألنظمة واالبن المدلل لها.
ونــفــس ال ــح ــال تــقــريــبــا س ــوف يــحــدث بالنسبة

نحن مع ما يطالب به
النظام من نشر اإليجابيات
ولكن ليس على طريقة
أحمد موسى وأمثاله
البد من نشر السلبيات
خاصة ما يتعلق منها
بوقائع الفساد المالى
واإلدارى واألخالقى

السيسى

لقنوات صدى البلد المملوكة لرجل األعمال محمد
أبوالعينين خاصة أن القناة أصبحت الناطقة باسم
الــنــظــام والــحــكــومــة فــى ظــل وجـــود مجموعة من
اإلعالميين المحسوبين على الرئيس السيسى وفى
مقدمتهم أحمد موسى.
وفيما يتعلق بقناة الحياة فهناك اتجاه لقيام مالكها
رجل األعمال السيد البدوى ببيعها بالكامل لرجال
أعمال وأمراء عرب تابعين لبعض الجهات العليا فى
دولــة خليجية للمشاركة فى ملكية أسهمها وسيتم
ذلك بالتنسيق مع جهات نافذة فى مصر.
وبالنسبة لمجموعة قنوات دى إم سى فهناك اتجاه
قوى لدعمها من الدولة لتكون مع مجموعة قنوات
أون تــى فــى بــديـ ً
ا للتليفزيون الرسمى الــذى فقد
مصداقيته وشعبيته بشكل كبير للغاية.
وتم االتفاق على أن يقوم اإلعالمى أسامة كمال
واإلعالمية إيمان الحصرى بتقديم برنامج (التوك
شو) الرئيسى لقناة دى إم سى فور انطالقها.
أما بالنسبة لماسبيرو فقد تم وضع خطة لجعله
(يــصــفــى نفسه بــنــفــســه) أى ت ــرك الــحــال عــلــى ما
هــو عليه لحين تقليل أع ــداد العاملين فيه والتى
تقلصت من  43أل ًفا إلى  35ألف عامل حالي ًا .ومن
المنتظر أن تخرج أعداد كبيرة للمعاش لبلوغها السن
القانونية خالل المرحلة القادمة.

وبــعــد أن اســتــعــرضــنــا بــعــض مــامــح الخريطة
اإلعالمية الجديدة فى مصر نقول:
نحن مع ما يطالب به النظام من نشر اإليجابيات
ولكن ليس على طريقة أحمد موسى وأمــثــالــه من
اإلعالميين المستفزين الذين يخصمون من رصيد
وشعبية النظام وال يضيفون إليها كما قــد يتوهم
البعض والسبب أنــهــم فــى أغــلــب األحــيــان ي ــرددون
أكاذيب ويتحدثون عن إنجازات وهمية وال عالقة لها
بالواقع المرير الذى يعيشه المصريون.
ولكننا فى المقابل مع نشر السلبيات خاصة ما

نحذر من ويالت االنسياق وراء
دعوات البعض من المؤيدين
للنظام للمطالبة بـ (تأميم)
أو (تكميم) اإلعالم
يخطئ من يتصور أن منع
الحريات و(الطرمخة) على
المسئولين الفاسدين يمكن
أن يبنى دولة يحترمها العالم

يتعلق منها بوقائع الفساد المالى واإلدارى واألخالقى
(المرتبط بالعمل العام) بشرط أن يكون النشر أو
اإلذاعــة قائم على وقائع محددة وموثقة بمستندات
رسمية ومعلومات صحيحة وبعيدة عن االستهداف
الشخصى وتصفية الحسابات.
ولهذا نطالب بــأن تكون هناك محاسبة لكل من
يخالف هذه الضوابط والمعايير المهنية واألخالقية
وفى المقابل يكون هناك تقدير حتى ولو معنوى أو
أدبــى مــن جانب الرئيس أو الجهات الرسمية فى
الــدولــة لكل مــن يقوم ب ــدوره فــى كشف الفاسدين
بعيدا عن أى حسابات أو مصالح شخصية.
على الجانب اآلخــر أحــذر مــن ويــات االنسياق
وراء دعــوات البعض من المؤيدين للنظام للمطالبة
بـ(تأميم) أو (تكميم) اإلعالم ،فهذه الدعوات فى حال
االستجابة لها ستكون نتائجها كارثية.
ويخطئ من يتصور أن منع الحريات و(الطرمخة)
على المسئولين الفاسدين يمكن أن يبنى دولــة
يحترمها العالم.
وفــى رأيــى الخاص أن النظام الحاكم يحتاج إلى
المعارضة الوطنية الصادقة البعيدة عن األغــراض
الرخيصة أكثر من حاجته إلى األفاقين والمنافقين
الذين يأكلون على موائد كل األنظمة ويبيعون مبادئهم
وكرامتهم لمن يدفع أكثر.
ويجب أن يعى الرئيس السيسى ومــن حوله أن
معارضة أوانتقاد بعض آراء أو سياسات الرئيس
والحكومة ليس معناه أن هؤالء االشخاص معادون
للدولة أو يريدون إسقاطها كما تردد بعض الخاليا
اإللكترونية الموالية للنظام والتى أرى أيضاً أن أغلب
أعضاؤها ملكيون أكثر من الملك ويقومون بذلك
ألغــراض دنيئة ليس لها عالقة من قريب أو بعيد
بالوطنية والدفاع عن البلد.
ولعل النموذج األبرز لصحة هذا الكالم أن وجود
بعض األشخاص المحسوبين على المعارضة حالي ًا
مثل ابراهيم عيسى وأسامة الغزالى حرب وغيرهما
كان أحد أهم العوامل الرئيسية لنجاح المؤتمر األول
للشباب الــذى عقد بشرم الشيخ ،ويكفى أن مبادرة
اإلفراج عن المحبوسين فى السجون والذى لم تثبت
ضدهم أعمال عنف أو تخريب أو تحريض على القتل
أطلقها أسامة الغزالى حرب واستجاب لها الرئيس
وتم اإلفــراج عن  82مسجونا يوم الخميس الماضى
ومن المقرر اإلفــراج عن الدفعة الثانية خالل األيام
القادمة.
ويجب أن يعى الرئيس أيضاً أن وجود الرأى اآلخر
فى وسائل اإلعــام عامل أساسى فى تطور الحياة
السياسية اذا كانت هناك رغبة حقيقية فى اإلصالح
وتحقيق الديمقراطية.
ولهذا أقول للرئيس وكل الجهات المعنية« :افتحوا
األب ــواب لكل اآلراء مهما كانت معارضة طالما ال
تخدش الحياء العام وال تهين أو تحتقر األشخاص
والمسئولين أو تنتهك األعراض والحرمات وال تمثل
خطراً على األمن القومى.
وعليكم أن تعيدوا الحياة للشارع السياسى مرة
أخ ــرى بعد أن أصــابــه الــجــمــود بسبب عــدم وجــود
أحــزاب حقيقية وفاعلة على الساحة ،وعــدم ظهور
األص ــوات المعارضة كضيوف فــى بــرامــج الــهــواء،
والتعتيم على الكثير من الكتاب والصحفيين ممن لهم
توجهات معارضة للنظام والحكومة.
ويضاف لكل ما سبق حالة الضعف والهزال
التى يعانى منها مجلس النواب الحالى منذ بدايته
وحتى اآلن.

معارضة أوانتقاد بعض آراء أو سياسات الرئيس واحلكومة ليس معناه أن هؤالء االشخاص معادون للدولة أو يريدون إسقاطها
أقول للرئيس وكل اجلهات املعنية :افتحوا األبواب لكل اآلراء مهما كانت معارضة طاملا ال تخدش احلياء العام وال متثل خطر ًا على األمن القومى

التكميم ليس
البديل للحرية
واملنع ليس الطريق
الصحيح للتعامل
مع كل من يقول
رأي ًا ً
مخالفا لرأى
الرئيس
إعالم الصوت
الواحد لن يبنى
ً
دميقراطيا
بلدا
ً
يريد أن يكون
له مكانا بني
األمم والشعوب

نعم ..تنظيم اإلعالم
بقوانني عادلة
وليست (مسيسة)
أو يتم (تفصيلها)
حلساب بعض
األشخاص واجلهات
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جلان مشتركة لتعزيز
املشاركة فى مختلف
القطاعات

عالم
البزنس

باألرقام:

أسرار صفقات «البزنس» بين مصر وإسرائيل

أن
فى  18أكتوبر املاضى ،أفاد موقع
«واينت» اإلخبارى ّ
ِ
مصر وإسرائيل تسعيان إلى تنفيذ مشاريع اقتصادية
سنوات من العالقات الباردة بينهما فى هذا
مشتركة بعد
ٍ
املجال.
وال يزال املسئولون يعملون على تسوية التفاصيلّ ،إل
أن هذا اخلبر يعكس املرحلة اآلتية لعالقة اقتصادية
ّ
تقلبات ملحوظة منذ توقيع معاهدة السالم بني
شهدت
ٍ
البلدين عام  .1979كما يسلّط الضوء على امتداد هذا
ّ
التحسن فى املجال األمنى.
يتخطى
التعاون الثنائى فيما
ُّ
فى هــذا السياق كشفت دراســة مهمة صــدرت مؤخر ًا

بعنوان «التعاون االقتصادى املتنامى بني مصر وإسرائيل»
والــتــى أعــدهــا الــبــاحــث هيثم حسنني أن الــعــاقــات
االقتصادية الرسمية بني البلدين بــدأت فى  8مايو
 1980بعد التوقيع على معاهدة السالم ،وافق البرملان
املصرى على االتفاق التجارى األول مع إسرائيل.
ومتّ تشكيل عدد من اللجان املشتركة لتعزيز املشاركة
ً
ضئيال
أن التعاون الفعلى بقى
فى مختلف القطاعات ،إال ّ
خــال فترة احلكم الطويلة للرئيس األســبــق حسنى
مبارك.
وجــاءت االضطرابات التى أعقبت اإلطاحة مببارك

فى عام  2011لتشكّ ل عائق ًا جديد ًا أمام تطوير عالقات
مستقرة بني البلدين .بيد ،بدأت الروابط االقتصادية
تتعمق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،الذى
تواجه حكومته حتديات مالية متفاقمة ،وتعتزم املضى
قدم ًا ،وفق ًا لبعض التقارير ،من خالل مبادرات فى ثالثة
مجاالت وهى :مناطق التجارة احلرة املعروفة بـ «املناطق
وقطاعى السياحة والطاقة.
الصناعية املؤهلة»
َ
خالد عبدالرحمن

مقرات املصانع والشركات توجد فى القاهرة الكبرى واإلسكندرية والسويس ووسط الدلتا والصعيد
لغز الدعم اإلسرائيلى لـ 700شركة مصرية تصدر منتجاتها لألسواق األمريكية

مفاجأة ..التغيرات اإلقليمية
سمحت للبلدين بالتقارب
بدون وساطة أمريكية
مــنــذ ثـ ــورة  25يــنــايــر ع ــام ،2011
تــضــاءلــت اخلـ ــيـ ــارات املــتــاحــة أم ــام
مصر إلنــقــاذ اقــتــصــادهــا ،كما يتضح
مــن كفاحها مــن أج ــل إص ــاح العجز
املتزايد فى ميزانيتها ،ونسبة البطالة
وتراجع السياحة
املتزايدة فى البالد،
ُ
واالســتــثــمــارات األجــنــبــيــة املــبــاشــرة.
حتّى أنّ ح ــواالت املصريني املغتربني
 ومعظمهم يعيش فــى دول «مجلسّ
وتشكل حواالتهم
التعاون اخلليجي»
املالية أص ــو ً
ال اقتصادية مهمة  -قد
شهدت تراجع ًا منذ االنخفاض احلاد
فــى أســعــار النفط العاملية .وســيــزداد
الوضع االقتصادى املصرى خطور ًة إذا
استمرت هذه املشاكل ،وهى ليست على
اإلطالق فى مصلحة الواليات املتحدة.
وم ــع ذلـ ــك ،فــحــتــى فــى خــضــم هــذه
االجتاهات السلبية ،تتط ّور فى اآلونة
األخيرة ديناميكي ٌة ثنائية إيجابية فى
مصر.
فقبل ثالثة عقود ،وجــدت واشنطن
ضـــــرور ًة إلدارة الــعــاقــة املــصــريــة -
بشكل مباشر ،أ ّمــا اليوم،
اإلسرائيلية
ٍ
فإن التغيرات فى الديناميكية اإلقليمية
قد سمحت لهذين البلدين بالتقارب من
دون وساطة أمريكية.
ونــظــراً للتعاون األمــنــى العميق بني
مصر وإسرائيل واالنهيار االقتصادى
املستمر فى مصر ،قد تكون اجلارتان
ٍ
مرحلة جديدة من التعاون،
على أبواب
ولــكــن فــقــط إذا كــانــتــا عــلــى اســتــعــداد
لتقدمي احلوافز الكافية الــواحــدة إلى
األخرى.
ومن شأن هذا التح ّول أن يتناسب
بــشــكــل جــيــد مــع املــصــالــح األمــريــكــيــة
األوسع املتمثلة فى السالم واالستقرار
يتعي على املسئولني
اإلقليميني .لذلكّ ،
األمريكيني تشجيع املبادرات املصرية
 اإلسرائيلية األخــيــرة ،واستكشافسبل جديدة تسهم فى توسيع آفاق هذا
التعاون االقتصادى وتعميقه.

فى أبريل من هذا العام ،وللمرة األولى
منذ عشر ســنــوات ،زار وفــد إسرائيلى
مــصــر للبحث فــى ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون
االقتصادى بني البلدين.
وك ــان ــت الــقــاهــرة حتـــرص عــلــى زيـــادة
صــــادرات «املــنــاطــق الصناعية املــؤهــلــة»
رحبت
إلــى األســـواق األمــريــكــيــة ،ولــذلــك ّ
مبــســاعــدة إســرائــيــل .وت ــت ــوزع «املــنــاطــق
الصناعية املؤهلة» فى مصر على مناطق
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القاهرة الكبرى واإلسكندرية ومنطقة قناة
السويس ومنطقة وسط الدلتا والصعيد،
وهــى تض ّم أكثر من  700شركة وتوظف
نحو  280ألــف عامل ،وحالي ًا ،مت ّثل هذه
املــنــاطــق  45فــى املــائــة مــن ال ــص ــادرات
الوطنية إلى الواليات املتحدة.
وفــى ديسمبر ّ ،2004
مت التوقيع على
الــبــروتــوكــول لتحديد املــنــاطــق كملحق لـ
«اتــفــاقــيــة الــتــجــارة احلـــرة» بــن الــواليــات

ألف إسرائيلى زاروا مصر
خالل عام واحد

 15ألف سائح زاروا مصر بني
شهرى يناير ومارس املاضيني
َ

بشكل
تراجعت السياحة اإلسرائيلية فى مصر
ٍ
ملحوظ فى أعقاب ثــورة  25يناير عام ،2011
لينخفض عدد السياح من  226,456زائر عام
 2010إلــى  133,620عــام  .2012وبــدأت هذه
بشكل تدريجى بعد
األرقـــام ترتفع مــن جديد
ٍ
ذلــك ،لتصل إلى  140,425سائح عام 2014
و 148,336عام .2015
وعلى الرغم من أنّ أرقام عام 2016
ليست نهائية بطبيعة احلــال ،زار
الــبــاد حــوالــى  15ألــف سائح
إسرائيلى بني شه َرى يناير
ومــارس املاضيني ،وهو
عـ ـ ــد ٌد ضــئــيــل نــســبــي ـاً
يعكس انخفاض حاد فى
السياحة األجنبية الشاملة
ملصر بعد تفجير طائرة روسية
كانت تنقل املسافرين فى أكتوبر من
العام املنصرم.
ّإل أنّ هذه األرقــام ارتفعت طــوال فصل
ـاءات مــن معبر
الــصــيــف ،فقد أشـــارت إح ــص ـ ٌ
طــابــا احلــــدودى إل ــى أنّ  14,270إسرائيلى
عبروا احلدود فى شهر يونيو ،وتبعهم  29ألفا
فى يوليو و 45ألفا فى أغسطس ،وهى أعــدا ٌد
مشابهة لتلك التى شهدتها مصر فى صيف العام

املاضى (حوالى  90،000إسرائيلى سافروا من
إيالت إلى معبر طابا بني يوليو وسبتمبر .)2015
وبالفعل ،استم ّر آالف السياح فى التد ّفق إلى
شواطئ سيناء رغم التحذيرات األمنية الصادرة
عن السلطات اإلسرائيلية واالشتباكات املتكررة
بني اجلماعات اإلرهابية والقوات العسكرية
املــصــريــة .وأظــهــر تــقــريـ ٌر نُــشــر فــى 25
أكــتــوبــر مــن إعــــداد الــقــنــاة الثانية
اإلسرائيلية ،على سبيل املثال،
َق ْول أحد السياح« ،إنّ الوضع
األمــنــى فــى الــقــدس أكثر
خطورة من سيناء».
وال تــــزال السياحة
اإلســرائــيــلــيــة  -املصرية
األحـــــاديـــــة االجتــــــــاه متــثــل
مشكلة ،على الرغم من أن األمور
تتغير فى هــذا الصدد .ففى شهر
مــايــو ،التقى وفــ ٌد مــن قطاع السياحة
املــصــرى مــع إسرائيليني فــى الــقــدس ومت
االتــفــاق على زي ــادة عــدد املسيحيني األقباط
املــســمــوح لــهــم ب ــزي ــارة األم ــاك ــن املــقــدســة فى
إسرائيل.
وم ــن جــانــبــهــم ،وع ــد اإلســرائــيــلــيــون بــزيــادة
التدفق السياحى إلى مصر.

استمرار آالف
السياح فى ّ
التدفق إلى
شواطئ سيناء رغم التحذيرات
األمنية الصادرة عن حكومة
تل أبيب
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املتحدة وإسرائيل .وفى ذلك الوقت ،كانت
هــذه املناطق حيوية الستمرارية صناعة
األقمشة فــى مصر ،إذ دخلت االتفاقية
حيز التنفيذ فى وقت كانت فيه «منظمة
التجارة العاملية» تلغى قيود احلصص ذات
الصلة وتو ّقع اتفاقيات تفضيلية مع دول
أخرى.
ومع ذلك ،تسعى مصر منذ ذلك احلني
إلــى تخفيض املــدخــات اإلسرائيلية فى

«املــنــاطــق الصناعية املــؤهــلــة» (أى نسبة
املــنـتَــج املــصـ ّـدر ال ــذى يجب أن يــكــون من
صناعة شركات إسرائيلية ،وذلك بنا ًء على
الصيغة الواردة فى االتفاقية األساسية).
وقــد ُعــقــدت دورت ــا حــوار ملناقشة هذه
املــســألــة ،فــوافــقــت إســرائــيــل فــى ال ــدورة
األولى عام  2008على تخفيض مدخالتها
من  11.7إلى  10.5فى املائة .أ ّما الدورة
الــثــانــيــة فــقــد ُعــقــدت قــبــل أســبــوعــن من

تولى حكومة «اإلخــوان املسلمني» السلطة
فى عام  ،2012ووافقت خاللها إسرائيل
شفهياً على تخفيض املزيد من مدخالتها،
ّإل أ ّنها لم ِ
تف بالوعد فعلياً.
ول ــم يبحث الــطــرفــان فــى املــســألــة من
جديد قبل ديسمبر  ،2015عندما تناقل
أن إسرائيل سلّمت  2فى املائة إضافيني
حصتها فى «املناطق الصناعية املؤهلة»
من ّ
إلى مصر.

بهدف تصديره عبر السفن أو استخدامه فى الصناعة

حتويل مخزون حقلى «متار» و«ليفياثان» اإلسرائيليني
إلى غاز طبيعى مسال فى محطتى إدكو ودمياط
فى السنوات األخيرة ،حت ّولت مصر
مصدرة للغاز إلى ٍ
من ٍ
دولة
دولة مه ّمة
ّ
مستورِ دة له .ومن املتو ّقع أن يستمر
ه ــذا االجتــــاه حــتــى بــعــد ب ــدء إنــتــاج
الغاز من حقل ُ
«ظهر» الضخم قبالة
الساحل املصرى فى العام املقبل.
وفـ ــى ال ــوق ــت نــفــســه ،اكتشفت
إســرائــيــل حــقــول ال ــغ ــاز الــكــبــيــرة
اخل ــاص ــة بــهــا ،وهـــى ال ــي ــوم أحــد
املـ ــورديـ ــن املــحــتــمــلــن لــلــغــاز إلــى
القاهرة بعد أن كانت قد استوردت
ٍ
لسنوات طويلة.
الغاز املصرى
وكــانــت عمليات اســتــيــراد الغاز
هــذه ُتــرى عبر خــط أنابيب مي ّر
شمال سيناء وفــى قــاع البحر من
العريش إلى عسقالنّ ،
إل أنّ عوامل
دبــلــومــاســيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة
مختلفة أ ّدت إلى توقف هذا التدفق

بحلول عام .2012
وم ــن ــذ ذلــــك احلـــــن ،اقــتــرحــت
األطراف املعنية بهذا القطاع أن يتم
عكس اجتــاه خط األنابيب موضع
البحثّ ،
إل أنّ هذه اجلهود تو ّرطت
فــى فــوضــى قــانــونــيــة بقيمة 1.8
مليار دوالر بعد أن جلــأت «شركة
الكهرباء اإلسرائيلية» إلى التحكيم
الــدولــى بسبب قــطــع مــصــر للغاز
عنها عام .2012
ول ــعــ ّل املــقــاربــة املــنــطــقــيــة لــهــذه
املسألة تكمن فــى حتويل مخزون
ح ــقـ ـل َ ــى «متــــــــار» و«ل ــي ــف ــي ــاث ــان»
غاز طبيعى مسال
اإلسرائيليي إلى ٍ
ْ
ف ــى مــحـ ّ
ـط ـتَــى إدكــــو ودم ــي ــاط فى
منطقة دلتا النيل ،ث ّم تصديره عن
طريق السفن .وميكن أيض ًا تأمني
بعض الغاز للصناعات املصرية ،إذ

غالب ًا ما ُتــ ّول احلكومة املصرية
إمــداداتــهــا لتزويد محطات توليد
الطاقة املحلية.
املرجح أن يكون شراء مصر
ومن
ّ
ـدل
لــلــغــاز اإلســرائــيــلــى مــوضــوع جـ ٍ
سياسى بالنسبة للقاهرة ،شأنه
شأن بيع الغاز إلسرائيل سابق ًا ،إذ
ال يزال اإلعالم واملثقفون املصريون
يعارضون الفكرة .ومع ذلك ،تَظهر
دالالت عن متهيد السلطات
اليوم
ٌ
الطريق لهذا النوع من الصفقات.
فــفــى  27أكــتــوبــر ،بــــ ّرأت محكمة
اســتــئــنـ ٍ
ـاف مــصــريــة وزي ــر الــبــتــرول
والــثــروة املعدنية فى عهد الرئيس
مبارك سامح فهمى من بيع النفط
بسعر زهيد .وفى
اخلام إلسرائيل
ٍ
ع ــام  ،2012ك ــان قــد ُحــكــم عليه
بالسجن ملدة خمسة عشر عاماً.

باألسماء:

قائمة الوزراء واملحافظني املحظوظني واملغضوب عليهم
من الرئيس وشريف إسماعيل ووزير التنمية املحلية

محافظ الدقهلية
املسنود من (محلب):
«محدش يقدر
يزحزحنى من
منصبى»

رئيس احلكومة ينتظر إقالة الهاللى الشربينى وزير التعليم فى أقرب فرصة

مؤخرا قائمة الوزراء املغضوب عليهم
أشرف الشيحى وزير التعليم العالى دخل
ً
جهات سيادية ورقابية تطالب الرئيس بإقالة كل وزراء املجموعة االقتصادية

خط

أحمر

ماهر عبده
حالة من السخط والغضب الشديد جتاوزت
ح ــدود الشعب املــغــلــوب على أم ــره مــن حكومة
املهندس شريف إسماعيل ،إلــى كبار املسئولني
وكبار رجــال الدولة أنفسهم ،ومت تصنيفهم إلى
صــنــفــن :األول مــرضــى عنهم ومــســنــودون من
الــقــيــادات العليا املتمثلة فــى املــهــنــدس شريف
إسماعيل رئيس الــوزراء وذراعه األمين الدكتور
أحمد زكــى بــدر وزيــر التنمية املحلية ،والدكتور
أشرف العربى وزير التخطيط الذى يعتبر أحد
أضالع هذا املثلث ،الذى حمل على عاتقه اختيار
التشكيل احلــكــومــى ،ليس بــنــاء على الكفاءات
والــقــدرات الفائقة بل على شكل امللفات التى
سيتولون مهامها.
ويــتــصــدر قــائــمــة املــســنــوديــن م ــن الـــــوزراء
واملحافظني املحاسب حسام الدين إمام والذى
مت تعيينه محافظا للدقهلية فى عهد املهندس
ابراهيم محلب رئيس الــوزراء األسبق ومساعد
رئــيــس اجلمهورية احلــالــى لشئون املشروعات
القومية الكبرى ،وكــان اختيار |إمــام كمحافظ
للدقهلية ليس مــن قبيل الصدفة أو عشوائية
االخــتــيــار ،لكنه أصــابــه ال ــدور فــى هــذا املنصب
ليقوم بالتصديق واعتماد عــدد من املشروعات
التى كانت متوقفة ،فى محافظة الدقهلية ومت
تنفيذها اجنــازهــا بــاالمــر املباشر ،على اعتبار
أن حسام الــديــن إمــام كــان احــد قــيــادات شركة
املقاولون العرب التى كان يترأس مجلس إدارتها
لسنوات وعقود طويلة املهندس ابراهيم محلب،
ولذلك كــان اختيار إمــام من قبل رئيس الــوزراء
الــســابــق ،النــهــاء ازمـــة شــركــة فـــروع وعمليات
املقاولون العرب مع مسئولى محافظة الدقهلية،
والــتــخــدمي على مصالح الــشــركــة فــى أكــثــر من
مــشــروع ك ــان مــتــوقــفــا بسبب االع ــت ــراض على
مخالفات ارتكبتها الشركة ،ورفض املحافظون
السابقون اتخاذ قرارات لتمكني املقاولون العرب
مــن تنفيذ هــذه املــشــروعــات واملــرافــق املخالفة
لالعراف والقانون وهو ما أدى إلى سداد كامل
مستحقات الــشــركــة ل ــدى محافظة الدقهلية
بقطاعاتها املختلفة.
وكــشــفــت م ــص ــادرن ــا املــطــلــعــة أن جــبــروت
(حسام إمــام وصل به الى طرد أعضاء مبجلس
النواب من مكتبه منذ أيام وقال رداً على نواب
البرملان الذين هددوه باإلقالة قائ ً
ال »:أنا مسنود
ومحدش يقدر يزحزحنى من منصبى) !!!.
أيضا من العناصر املرضى عنهم اللواء عمرو
عبد املنعم إبراهيم محافظ القليوبية والــذى
يعتبر اسناد منصب محافظ القليوبية له من باب
التكرمي ،بعد أن قضى عدة سنوات يف منصب
األمــن العام ملجلس الـــوزراء ،باإلضافة إلــى أن
حركة املحافظني كانت قد شهدت حركة تنقالت
إلخــاء مكان لالنتقام من املهندس محمد عبد
الظاهر محافظ القليوبية األســبــق ومنها الى
منصب محافظ االسكندرية ،ليتولى اللواء رضا
فرحات منصب محافظ القليوبية ،بشكل مؤقت
حلني االطاحة بعبد الظاهر ،وتعيني رضا فرحات

خورشيد

الشيحى

قابيل

الشربينى

عمرو عبداملنعم محافظ القليوبية مدعوم من (بدر) بعد قيامه بدور فى التخلص من (عبدالظاهر)

إمام

صقر

عبداملنعم

نصر

اللواء سيد نصر
محافظ كفر
الشيخ يحصل
على امليزانية
املرصودة بالكامل
ملحافظته

محافظ املنوفية باق فى منصبه بعد قيامه بدور مهم فى إسقاط شقيق وزير التنمية املحلية فى انتخابات البرملان
محافظا لالسكندرية وتعيني عمرو عبد املنعم
ملحافظة القليوبية ،وبالتالى يكون مخطط رئيس
الــوزراء وأحمد زكى بدر جنح فى االطاحة بعبد
الظاهر وإحالل مكانه اثنني من اصدقاء الثنائى
شريف وبدر.
ومن كبار املسئولني املسنودين فى عهد شريف
اسماعيل ،هشام عبد الباسط محافظ املنوفية،
والذى حظى بدعم زكى بدر وزير التنمية املحلية،
مــن بــاب (رد اجلــمــايــل) ،حيث إن عبدالباسط
نفذ كل تعليمات وزيــر التنمية املحلية فى فترة
االنــتــخــابــات ملجلس ال ــن ــواب ،حــيــث طــلــب بــدر
منه عــدم مساندة شقيقه محمد زكــى بــدر فى
االنتخابات البرملانية املاضية ،وكــان ذلــك سر
هزميته هزمية كبير فى االنتخابات ،ولذلك أوفى
زكــى بــدر ومــن ورائ ــه شريف اسماعيل بوعوده
ملحافظ املنوفية ،وأصبح لهشام عبد الباسط
كلمة قوية ألنه مسنود من وزير التنمية املحلية
ومن فوقه رئيس الوزراء.
وعــلــى الــرغــم مــن اكــتــشــاف تــزويــر محافظ
املنوفية لرسالة دكتوراه لم يحصل عليها اال ان
بدر جتاهل هذا األمر ومرت االمور بسالم حتى

اشعار آخر بالنسبة ملحافظ املنوفية ،ومت تسخير
كل االمكانات والدعم العينى والنقدى لها لتحقيق
اجنازات تكون مسوغا الستمراراه.
أما بالنسبة للواء سيد ابراهيم نصر محافظ
كفر الشيخ ومعه اللواء احمد ضيف صقر محافظ
الغربية فمن اكثر املحافظني املقربني من الدكتور
احمد زكى بدر ،ويحصلون على كامل الدعم ألن
األول كان ضابط شرطة وواحدا من رجال املباحث
الذى ينحاز لهم بدر بقوة ،ولذلك حصل محافظ
كفر الشيخ على خطة الدعم املــرصــودة بالكامل
ملحافظته ،فى الوقت الذى ما يزال آخرون يعانون
بسبب عــدم الصرف لهم ،وبالنسبة للواء أحمد
ضيف ألنــه ابــن املؤسسة العسكرية واحــد قــادة
الــقــوات املسلحة التى ينحاز إليهم بــدر ورئيس
الوزراء ويلبى كل متطلباتهم.
أما أبرز املحافظني املغضوب عليهم ،فهو اللواء
عالء ابو زيد محافظ مطروح ،والــذى نال جائزة
النسر العربى االمــاراتــيــة وكــانــت سببا اشتعال
غضب بدر ،النه كان يريد هو نفسه التكرمي ،وبدأ
يدق فى ابو زيد االسافني بعد ان فشل محاوالته
ملنعه مــن احلــصــول على اجلــائــزة ،ولكن اجلانب

االمــاراتــى حــول املعركة الــى رئيس ال ــوزراء الذى
قرر ارسال موافقته على ترشيح ابو زيد للجائزة
الــكــبــيــرة ،ممــا تسبب فــى حــالــة ضــيــق مــن بــدر
«وغــيــرة» ضد محافظ مطروح ،ويحاول عبثا ان
يقيله حتت اى دعوى واى حجة وفى اقرب فرصة
ابعاده عن املحليات.
وكــمــا هــو احل ــال بالنسبة لبعض املحافظني
املغضوب عليهم ،هناك ايضا وزراء حاليون ميكن
أن نطلق عليهم»والد البطة السودا « ألنهم من
املغضوب عليهم فــى حكومة شريف وال ينالون
حظهم مــن الــدعــم العينى او الــنــقــدى ألســبــاب
مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة كــلــهــم يــشــتــركــون ف ــى صفة
واحــدة وهــى «ملهومش ضهر» ،ويأتى على رأس
قائمة ه ــؤالء الـ ــوزراء الهاللى الشربينى وزيــر
التعليم ال ــذى تسبب ضعفه وعــجــزه عــن ادارة
االمتحانات فى تسريب االمتحانات وعلى نطاق
واسع لم يشهده التعليم من ذى قبل ،ولذلك فمع
كــل شائعة مــن شائعات التعديل الـ ــوزارى يكون
الهاللى حديث الصباح واملساء ،والكل ينتظر مبن
فيهم رئيس الــوزراء ووزير التنمية املحلية إقالته
فى اقرب فرصة.

والوزير الثانى فى قائمة املغضوب عليهم لكن
فى السر ،هو داليا خورشيد وزيــرة االستثمار،
والتى هاجمتها على الهواء احدى مذيعات التوك
شو ،واتهمتها انها منظر وفقط ،وانها باالضافة
الى انها لم تقدم اى شيء يذكر فى الــوزارة على
النحو املتوقع ،وايضا الدكتور أشــرف الشيحى
وزيــر التعليم العالى الــذى دخــل مــؤخــرا لقائمة
الــوزراء املغضوب عليهم ،ويحاول الثنائى شريف
وبـــدر الــتــخــلــص مــنــه فــى اقـــرب تــعــديــل وزارى،
والسبب يرجع الى صراعات داخلية مع بدر ،ألن
األخير حــاول بقدر االمكان حتجيمه ومنعه دون
جــدوى وهــو ماجعل بــدر يخطط لالطاحة به لو
استمرت احلكومة.
وينضم لــلــوزارء واملحافظني املغضوب عليهم
وزراء املجموعة االقــتــصــاديــة الــذيــن ال يختلف
اثنان على فشلهم ،االمر الذى دفع جهات سيادية
فــى الــدولــة وجــهــات رقابية للتأكيد كثيرا على
ان التعديل الــــوزارى املقبل سيطال كــل وزراء
املجموعة االقتصادية ،وستتم اإلطاحة بهم وعلى
رأسهم طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ويحيى
راشد وزير السياحة التى انهارت على يديه.

اإلمارات تلجأ لرئيس الوزراء بعد رفض بدر ترشيح محافظ مطروح جلائزة النسر العربى
مصادر األكادميية اإلمارتية املسئولة خاطبت وزير التنمية املحلية  3مرات ..دون رد
فضيحة جديدة شهدتها وزارة التنمية املحلية،
خــيــبــت ظ ــن االش ــق ــاء اإلم ــارات ــي ــن ف ــى احلــكــومــة
املصرية ،حيث أكدت مصادر حكومية أن أكادميية
تتويج اإلماراتية رشحت اللواء عالء أبو زيد محافظ
مطروح لنيل جائزة النسر العربى ألفضل مسئول
فى دولة عربية ساهم فى حتقيق التنمية الشاملة،
والترويج لالستثمار فى محافظته ،وكان من ضمن
البروتوكوالت أن تخاطب االكادميية الــوزارة التابع
لها املسئول ،للحصول على موافقتها لترشيحه،
ولذلك قامت االكادميية املنظمة للمسابقة مبخاطبة
الــدكــتــور احــمــد زك ــى ب ــدر  3مـ ــرات ،لكنه جتاهل
مطلبها ،االمر الذى دفعها ملخاطبة املهنس شريف
اسماعيل ال ــذى واف ــق على الــفــور ،وبالفعل كان
ترشيح االكادميية فى محله.
املــثــيــر ان وزيـــر التنمية املحلية ابـــدى غضبه
الشديد ملوافقة مجلس ال ــوزراء على الطلب الذى
رفضه من قبل ،حيث اكدت املصادر أن بدر كان يظن
مجلس الــوزراء سيحيل طلب األكادميية االماراتية
مرة أخرى إليه ،ويكون مصيره تكرار ما حدث وهو
وضعه فى األدراج.
واضافت املصادر أن السبب الرئيسى وراء موقف
الوزير الغيرة واحلقد على كل محافظ ،يحاول أن
يعلو جنمه ،الفتة إلى ان بدر كان يتمنى ان يستأثر

أبوزيد

وزير التنمية املحلية بدى
غاضب ًا جد ًا بسبب موافقة
مجلس الوزراء على الطلب
الذى رفضه من قبل

هو باجلائزة باعتباره وزيرا للتنمية املحلية.
واكــدت املــصــادر أن بــدر توعد باتخاذ اجــراءات
عــنــيــفــة ض ــد مــحــافــظ مـــطـــروح ،ومــنــهــا تقليص
الدعم املقدم للمحافظة ،وتأخير املوافقة على اى
مشروعات استثمارية ،وهو ما حدث بالفعل عندما
جتاهل الوزير طلب املحافظ بزيادة دعــم مخرات
السيول ،مساهمة من الوزارة ملشروعات املحافظة.
(كشفت مصادرنا املطلعة أن بــدر يشعر بالقلق
بالقلق من أبوزيد بعد تسريب أنباء حول دعم جهة
سيادية لتصعيد أبوزيد خلالفة بــدر فى التشكيل
الوزارى اجلديد.
يذكر أن الــلــواء عــاء أبــو زيــد توجه يــوم السبت
املاضى إلى دولة اإلمارات العربية الشقيقة لتتويجه
بجائزة النسر العربى بعد اخــتــيــاره مــن أكادميية
تتويج جلــوائــز التميز باملنطقة العربية واملنظمة
العربية للمسئولية االجتماعية ،نظرا جلهوده خالل
عام ونصف العام فى حتقيق التنمية الشاملة على
أرض مــطــروح فــى كــل املــجــاالت وجلب العديد من
االستثمارات خــال الترويج للمحافظة استثماريا
بجوالته الداخلية واخلارجية.
وأكد الدكتور عبد الرحيم عالم أمني عام جائزة
النسر العربى ،أن تكرمي محافظ مطروح يأتى إميانا
بأهمية القيادة اإلدارية احلكومية فى دعم خطوات

التنمية مبا تلعبه من دورِ محورى ِ ومؤثر فى صياغة
أهداف وغايات التنمية الشاملة املستدامة.
وقــدم محافظ مطروح الشكر لدولة اإلمــارات
الــعــربــيــة ق ــي ــادة وشــعــبــا عــلــى دوره ـ ــا ف ــى دعــم
املشروعات التنموية مبصر ،خاصة على أرض
مطروح ،منها إقامة محطة توليد توليد الكهرباء
من الطاقة الشمسية بواحة سيوة بطاقة 10.5
مــيــجــاوات ،وإقــامــة املــهــرجــان السنوى
الدولى للتمور ،وتطوير مصنع التمور
بــعــد تــوقــفــه  10ســنــوات ،وكــذلــك
إق ــام ــة عـ ــدد م ــن املــشــروعــات
االســـتـــثـــمـــاريـــة عـــلـــى أرض
املــحــافــظــة ،مــع بــالــغ تقديره
وشـــكـــره ألك ــادمي ــي ــة تــتــويــج
جل ــوائ ــز الــتــمــيــز باملنطقة
العربية واملنظمة العربية
للمسئولية االجتماعية
عــــــلــــــى ت ــش ــج ــي ــع ــه ــا
وحتــفــيــزهــا لــلــقــيــادات
اإلداريـــــــة الــعــربــيــة من
أجـــــل بـــــذل مـــزيـــد مــن
اجلــهــود لتحقيق تنمية
مجتمعاتها.

تلبية كل
طلبات اللواء
أحمد ضيف
صقر محافظ
الغربية
ألسباب خاصة

بدر توعد باتخاذ
إجراءات عنيفة ضد
املحافظ ومنها تقليص
الدعم املقدم للمحافظة
وتأخير املوافقة على
أى مشروعات استثمارية
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راشد أحد
املساهمني فى
شركات سياحية
كبرى فى أمريكا
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» تكشف بزنس يحيى راشد ورجل أعمال ماليزى ونائب برملانى

«
ماهر عبده
كشفت مــصــادر مطلعة ب ــوزارة السياحة أن
يحيى راشـــد وزيـــر الــســيــاحــة ،أصــبــح ميثل
عبئا كبيرا على الدولة ،وأن مؤسسة الرئاسة
واألجهزة الرقابية بدأت تضيق به ذرعا ،حيث
إن احــد التقارير السيادية وصــفــه بالفشل
فى إدارة قطاع السياحة ،وان كل املصاريف
ومــايــن اجلنيهات التى تنفقها الــدولــة على
شركات الترويج وهيئة تنشيط السياحة تضيع
هباء وسدى ،دون أن يكون لها عائد حقيقى فى
خزانة الدولة.
واضافت املصادر أنه فى الوقت الذى تسعى
فيه الدولة إلى فرض حالة من التقشف على
مؤسساتها ،فإن يحيى راشد وزير السياحة ال
يألو جهدا فى تبديد أموال الدولة فيما ال طائل
منه ،حيث يقوم بالعديد من السفريات بصحبة
وفود مصرية إلى كل دول العالم بدعوى وحجة
التنشيط السياحى وكان آخرها فى  5نوفمبر
اجلـــارى إلــى لــنــدن حتــت ســتــار املــشــاركــة فى
فعاليات املعرض السياحى الدولى   »WTM
حــيــث تــــرأس وفــــدا م ــن الــقــطــاع الــســيــاحــى
احلكومى واخلــاص ،ومن قبلها فى  12اكتوبر
املاضى إلى ميالنو وفى شهر يونيو املاضى الى
برلني  على الرغم من اعالن السلطات االملانية
حظر رحالتها السياحية وطيرانها إلى مصر
منذ أشهر طويلة ،لكن فى احلقيقة ،حسبما
أكدت املصادر ،أن يحيى راشد أحد املساهمني

مفاجأة مثيرة ..سفريات وزير السياحة على حساب
الدولة لـ(التخدمي) على مشروعاته اخلاصة
راشد

فى شركات سياحية كبرى فى امريكا وماليزيا
عــن طريق أحــد اصدقائه مــن رجــال االعمال
فــى ماليزيا وهــو مــن اصــل مــصــرى ،وميتلك
الــعــديــد مــن شــركــات الــســيــاحــة ،والــتــى يعتبر
راشد شريكا ومساهما اساسيا ميتلك اكثر من
 % 20من اسهمها يقومان بالترويج للرحالت

والسفر السياحى من والــى ماليزا من خالل
عقود مبرمة ،وكل أنحاء العالم باستثناء مصر
حيث إن هناك عــدم رغبة من جانب كثير من
الشركات السياحة والوفود لزيارة مصر.
وأشــــارت املــصــادر إل ــى أن وزيـــر السياحة
انشغل بالترويج ملشاريعه اخلاصة دون ان يعبأ

بقطاع السياحة املصرى الذى فشل متاما فى
التعافى من وعكته التى إصابته منذ  25يناير
وعلى مدار ست سنوات.
امل ــث ــي ــر أن املــــصــــادر كــشــفــت عـ ــن وجـ ــود
عــاقــة قــويــة بــن وزي ــر السياحة وبــن نائب
برملانى واحد رجال األعمال املصريني  والذى
تردد اسمه كثيرا فى الفترة االخيرة ،وله جتارة
واسعة فى بعض الــدول االوروبية واالفريقية،
وكــــان داع ــم ــا لــلــمــرشــح الــرئــاســى دونــالــد
تــرامــب ال ــذى فــاز بــرئــاســة الــواليــات املتحدة
األمريكية منذ أيام ،من خالل الترويج والدعاية
حلملته واستئجار عقار ميلكه إلدارة حملة
ترامب فى واشنطن ،وربطت املصادر بني وجود
ودعوة لهذا البرملانى حلضور فعاليات اجلمعية
العمومية ملنظمة السياحة العاملية ومؤمتر
اختيار االقصر عاصمة العالم السياحية ،فى
نهاية شهر اكتوبر املاضى ،وبني العالقة التى
تربطه بوزير السياحة والذى أكدت املصادر انه
حضر بدعوة مباشرة من وزير السياحة.
واضافت املصادر أن هناك عالقات بزنس
فى مجال السياحة بني راشد والعضو البرملانى،
تتمثل فى إدارة شركات سياحية من الباطن
لصالح النائب ،وتتم السفريات للخارج حتت
ستار الترويج للسياحة املصرية ،فى اخلــارج،
فى الوقت الذى لم حتدث اى طفرة حتى اآلن
فــى مــعــدالت السياحة ،وحسبما أكــد أحــدث
تقرير للجهاز املــركــزى لالحصاء أن معدالت
السياحة تراجعت فــى شهر سبتمبر املاضى
بنسبة  %52عما كانت عليه فى .2015

مفاجأة:

باملستندات ..مصر للطيران حتارب عودة السياحة األجنبية
حصلت «ص ــوت املــايــن» على مستندات وص ــور تؤكد
تــورط بعض مسئولى شركة مصر للطيران فى تصرفات،
واتخاذ اجراءات من شأنها اإلضرار باقتصاد البالد وضرب
السياحة فى مقتل ،ووضع العراقيل أمام كل محاوالت تعافى
قطاع السياحة من كساده وانهياره الذى شهده عقب ثورة 25
يناير وحتى اآلن.
وأك ــدت املستندات أن مسئولى شــركــة مصر للطيران
واحدى الشركات التابعة لها ،و التى متتلك مصر للطيران
أكبر االسهم فيها وهــى شركة «سينا ايــر» ضربوا عرض
احلائط بكل البروتوكوالت واالتفاقات واحلمالت الترويجية
الكبيرة التى تنفق بسببها ماليني اجلنيهات من أجل عودة
السياحة األجنبية والوفدة التى أبرمتها احلكومة املصرية
مؤخرا ،وألقت كرسى فى الكلوب ،وكعادتهم بتصرفاتهم
الغريبة بــددوا كل األحــام وكــل بارقة أمــل ،يطمح فيها
الشعب لعودة املياه إلى مجاريها فى قطاع السياحة الذى
يعد مــصــدراً ل ـــ %35مــن الــدخــل القومى واملــوازنــة العامة
للدولة من عائدتها.
وب ــدأت احلكاية عندما أراد وفــد أمريكى ومكسيكى
تنظيم رحلة سياحية مشتركة إلــى مصر بعد أن قضوا
رحلة سابقة إلــى تل أبيب ،خاصة مع تعمق فصل الشتاء
ومحاوالتهم الهروب إلى مقاصد سياحية معتدلة املناخ،
مثل مقصد مصر السياحى ،وبــدأ املــنــدوب املسئول عن
الــوفــد السياحى بتواصل مــع إح ــدى شــركــات السياحة،
الوسيطة للقيام بتنظيم رحلة سياحية ذهــاب وعــودة إلى
مــصــر ،بــاالضــافــة إلــى الــعــديــد مــن الــرحــات السياحية
الداخلية بني الغردقة واســوان واالقصر ،وعلى الفور قام
مندوب الشركة بحجز تذاكر للفوج السياحى الذى يضم 47
سائحا أمريكيا ومكسيكيا قادمني من تل أبيب ،ومت حتديد
موعد بدء الزيارة واالنطالق إلى مصر فى يوم  5ديسمبر
املقبل.
وأوضحت املستندات أن الشركة الوسيطة قامت بدفع
مبلغ مــالــى قـــدره  27ألــفــا و 300جنيه،نسبة  %25من
مقدم حجز اجمالى تذاكر الرحلة فى  7سبتمبر املاضى،
وذلك ألحد مكاتب شركة سينا اير بالقاهرة وهي إحدى
الشركات التى متتلك «مصر للطيران» غالبية أسهمها ،على
أن تستكمل باقى املبلغ خالل شهر نوفمبر اجلارى.
وأوضــحــت املستندات أن إجمالى سعر تذكرة الطيران

من تل ابيب الــقــادم منها الوفديان االمريكى واملكسيكى
عند احلجز كــان  3آالف و 305جنيهات ال غير ،وعندما
حان وقت ســداد باقى املبلغ والتأكيد على موعد الرحلة،
وذل ــك مــن قبل مــنــدوب الــشــركــة الوسيطة بــن الوفدين
األمــريــكــى واملكسيكى وبــن شركة «سينا ايــر « التابعة
ملــصــر لــلــطــيــران ،فــوجــئ مــنــدوب
الــشــركــة الوسيطة بــأن مسئولى
شركة مصر للطيران يخبروه بأن
سعر التذكرة ارتفع من  3آالف
و 305جنيهات إلى  14ألف جنيه،
بنسبة زيــادة قدرها  %450عن
مبلغ التذكرة االساسى الذى مت
االتفاق عليه عند احلجز األول
والــذى مت بناء عليه التعاقد مع
مصر للطيران.
األمـ ــر الـ ــذى اصـ ــاب الــــ47
ســائــحــا والــشــركــة الــوســيــطــة
بــذهــول ،ألنــه امــر غير متوقع
فى وقت يعلم اجلميع مبا فيه
الشركة الوسيطة واالمريكان
واملكسيكيون أن مصر تعانى
م ــن ازمـ ــة كــبــيــرة ف ــى قــطــاع
الــســيــاحــة املــنــهــار ،ولــذلــك
قــــــرروا عــلــى ال ــف ــور إلــغــاء
الرحلة السياحية ألن هذه
الــزيــادة ستكلف الــوفــدان ما يقرب م 500
أل ــف جنيه دون ســابــق انــــذار ،وه ــو مــا اعــتــبــره الــوفــدان
استغالال وســوء تصرف مــن اجلــانــب املــصــرى املتمثل فى
مصر للطيرانن مما يعد ضربة جديدة من الضربات التى
تلقتها مصر مــوخــرا فــى قطاع السياحة الــذى يعانى من
الكساد والــركــود ،السيما بعد ســقــوط الــطــائــرة املصرية
التى كانت قادمة من باريس للقاهرة وسقطت بالقرب من
االسكدنرية فى البحر املتوسط منذ أشهر ،واثبتت جلان
التحقيق الدولية أن احلــادث املــروع ،بسبب حريق وعيوب
صيانة ،مما تسبب فى االساءة إلى سمعة الطيران املصرى
بني دول العالم بسبب االهمال ومــن جهته ،كشف مصدر
مسئول بشركة «مصر للطيران» أن ارتفاع سعر التذكرة يأتى

ضمن اإلجــراءات التى اتخذتها الشركة برفع سعر التذاكر
املحجوزة من داخل مصر للمسافرين القادمني من اخلارج
وذلك بهدف احلفاظ على سعر العملة املحلية واستجالب
العملة الصعبة ،وحلث املسافرين على حجز تذاكرهم من
الدول املنطلقة منها رحالتهم بعد أن تالحظ خالل الفترة
األخــيــرة قــيــام بعض وك ــاء السياحة بحجز
رحــات من داخــل مصر باجلنيه
وحتــصــيــل ســعــرهــا للمسافرين
القادمني من خارج مصر بالدوالر
واحلصول على فارق السعر.
وف ـ ــى ذات ال ــس ــي ــاق انــهــالــت
االتــهــامــات عــلــى وزارة السياحة
والـــطـــيـــران مـــن ج ــان ــب خــبــراء
مصريني ودوليني ومهتمني بشئون
السياحة ،مؤكدين أن هناك فشال
ذريعا واه ــدارا للمال العام ترتكبه
وزارة السياحة لــعــدة أســبــاب منها
استمرار التعاقد مع شركة الترويج
السياحى ،رغــم فشلها فى مهمتها،
مطالبني بتوفير األمــوال واستغاللها
فــى تطوير وصــيــانــة الــفــنــادق ،االمــر
الــذى دفع غرفة شركات السياحة،
لتعترف بــأن شــركــة «جــى دبليو تى»
املــســئــولــة عــن تنفيذ حملة الــتــرويــج
السياحى فــى األسـ ــواق األوروب ــي ــة لم
حتقق أيــة نتائج ملموسة على أرض
الــواقــع ،فــى الــوقــت الــذى تتقاضى فيه املــايــن مــن وزارة
السياحة.
وطالبت الغرفة بسرعة إنهاء تعاقد الــوزارة مع الشركة
فورا ،مؤكدة أن استمرار التعاقد معها ميثل إهدارا متعمدا
للمال العام ومن األولــى توجيه تلك األمــوال إلعــادة هيكلة
الفنادق وتطويرها بعد أن تهالكت نتيجة اإلغــاق وعدم
الصيانة.
وأضــافــت أن الشركة لــم حتقق أى زي ــادة فــى معدالت
احلركة السياحية الوافدة إلى مصر من األسواق التى قامت
بتنفيذ احلملة بها وعلى رأسها السوق السياحية البريطانى
كما أنه ال جدوى من قيام الشركة بإنفاق ماليني الدوالرات

فى دول أوروبية تفرض حكوماتها حظر سفر إلى مصر.
وأشارت إلى ضرورة قيام وزارة السياحة باستبدال تلك
الشركة املتخصصة فى اإلعالنات بشركة للعالقات العامة
تقوم بخطوات عملية لتغير الصورة الذهنية السلبية التى
تشكلت لــدى السائحني عــن املقصد السياحى املصرى
بطرق غير تقليدية تتميز بالعملية والواقعية كما تقوم
شركة العالقات العامة بتظيم لقاءات للشركات السياحية
والفندقية املصرية مبنظمى الرحالت فى األسواق السياحية
لتحديد املشكالت ووضع حلول فورية لها.
فى الوقت الــذى أكــدت الغرفة أن العاملني بالسياحة
يواجهون كارثة بسبب احلصار السياحى الــذى بلغ ذروتــه
والــشــركــات والــفــنــادق عجزت عــن تسديد اقــســاط قــروض
البنوك التى قــامــوا باحلصول عليها الستمرار منشآتهم
السياحية مفتوحة ودفع رواتب العاملني بها .مؤكدة ان ما
تفعله وزارة السياحة مجرد شعارات واليوجد أية خطوات
عملية لتنشيط السياحة إلى كل من األقصر وأســوان التى
تعد األكثر معاناة على مستوى املحافظات السياحية.
وأوضحت أنه التوجد أى بوادر حقيقية الستعادة احلركة
السياحية الوافدة ملصر وأن األوضاع تسوء يوما بعد اآلخر،
بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية جتاه أزمة فرض حظر
السفر مــن روســيــا وبريطانيا على مــصــر ،ولــم تنجح أى
محاوالت حتى اآلن فى أثناء هاتني الدولتني عن قرارهما
بالرغم من اجلهود احلكومية املبذولة فى تأمني املطارات
املصرية وتنفيذ جميع الطلبات التى طلبتها احلكومتني
الــروســيــة والبريطانية ،وأن األسـ ــواق اجلــديــدة الــتــى مت
طرقها مؤخرا الستعادة احلركة السياحية الــوافــدة ملصر
التى شهدت انحسارا كبيرا خالل الفترة املاضية مثل أسواق
الصني والهند مازالت غير كافية لتغطية العجز والنقص
احلاد فى احلركة السياحية الوافدة ملصر ،كما أن مبادرة
تشجيع السياحة العربية الوافدة ملصر مازالت نقطة فى
بحر ،قائال إنها لن تعوض غياب السياحة األوروبية خاصة
الروسية والبريطانية.
يأتى ذلك فى ظل ارتفاع أعداد الفنادق املغلقة باملناطق
السياحية وجتــاوزت اخلسائر التى تكبدها القطاع أرقاما
فلكية خالل  6سنوات عجاف باإلضافة إلى تشريد ما يزيد
على  %50من العاملني بهذا القطاع والذين يتجاوز عددهم 4
ماليني عامل.
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كــشــف اجلــهــاز امل ــرك ــزى للتعبئة الــعــامــة
واإلحـ ــصـ ــاء ع ــن ت ــراج ــع عـ ــدد الــســائــحــن
الوافدين من كل دول العالم إلى مصر ،ليبلغ
 473ألف سائح خالل شهر سبتمبر املاضى
مقابل  802ألــف سائح خــال نفس الفترة
من العام املاضى بنسبة انخفاض  ،%41وأن
أهم الــدول التى أثــرت فى نسبة االنخفاض
روسيا االحتادية بنسبة  ،%64.5تليها اململكة
املــتــحــدة بنسبة  ،%18.1ثــم أملــانــيــا بنسبة
 ،%13.1ثم إيطاليا بنسبة .%3.6
وأض ــاف اجلــهــاز املــركــزى للتعبئة العامة

واإلحــصــاء فى النشرة الشهرية للجهاز أن
منطقة الشرق األوســط كانت أكثر املناطق
إيفاداً للسائحني خالل شهر سبتمبر 2016
بنسبة  ،٪34.6وأن السعودية أكثر الــدول
إيــفــادا بنسبة  ،٪29.6وأن أوروب ــا الغربية
ج ــاءت فــى املــرتــبــة الــثــانــيــة بنسبة ٪31.7
ثم أوروبــا الشرقية بنسبة  ٪13.1فى حني
ج ــاءت أوكــرانــيــا أكــثــر ال ــدول إيــفــادا بنسبة
 ،٪32.5كما بلغت نسبة السائحني الوافدين
من باقى دول العالم «األمريكتان  -إفريقيا
 شرق اّسيا والباسفيك وجنوب اّسيا  -دولأخرى» .%20.6
وأوضــــــح اجلـــهـــاز أن عــــدد الــســائــحــن
الوافدين من الدول العربية بلغ  192.6ألف

اجلندى

ســائــح خــال شهر سبتمبر املــاضــى مقابل
 163.6ألف سائح خالل الشهر ذاته من عام
 2015بنسبة زيــادة  ٪17.7وبنسبة قدرها
 ٪40.7مــن إجمالى أع ــداد السائحني وأن
عــدد السائحني املغادرين بلغ  513.3ألف
سائح خالل الفترة املذكورة مقابل  817ألف
سائح خــال فترة املقارنة بنسبة انخفاض
 ٪37.2نتيجة انخفاض أع ــداد السائحني
الوافدين.
وأك ــد أن عـــــدد الليالى السياحية التى
قضاها السائحون املغادرون بلغ  3.1مليون
ليلة خــال شهر سبتمبر املــاضــى مقابل
 6.9مليون ليلة خالل سبتمبر  2015بنسبة
انخفاض  ،٪55.6مرجعا السبب النخفاض

لــيــالــى ســائــحــى أوروب ـ ــا الــشــرقــيــة بنسبة
 ٪92.4وكانت لروسيا االحتادية النصيب
األكبر فى هذا االنخفاض بنسبة ،%99.6
وأن الشرق األوسط كان له النصيب األكبر
بنسبة  %45.9وكانت السعودية أكثر الدول
فى عدد الليالى السياحية بنسبة ،%49.3
أمــا بالنسبة ألوروبـ ــا الغربية فقد بلغت
نسبتها  %30.7وكانت أملانيا أكثر الــدول
فى عدد الليالى السياحية بنسبة %41.7
من إجمالى عدد الليالى السياحية ألوروبا
الغربية ،كما بلغت النسبة فى أفريقيا %7
وكانت السودان أكثر الدول فى عدد الليالى
السياحية بنسبة  %76.9من إجمالى عدد
الليالى السياحية ألفريقيا.

طالب باالنتظار
وعدم فض رابعة
بعد صفقات مع
تركيا واإلخوان

أثناء توليه منصب نائب الرئيس

حكايات وفضائح «البرادعى»
داخل القصر اجلمهورى
بالل الدوى
يطل علينا الدكتور محمد البرادعى منذ
فترة ليست قصيرة ويتحفنا بتصريحاته
الــنــاريــة ح ــول الــفــتــرة الــتــى قــضــاهــا فى
منصب نائب رئيس الجمهورية ..يقول
كــذبــا ..وزورا ..وبهتانا ..يتحدث وكأنه
ليس مــنــا ..غير مــوجــود ..غير متحمل
للمسئولية ..كل هدفه االدعاء بأنه البطل
الذى أراد وقف العنف وتفادى الصدام..
رغـــم أنـــه يــعــلــم تــمــام الــعــلــم أن جماعة
اإلخوان وقتها أبلغوه أنهم لن يتركوا رابعة
والنهضة ولــن يتخلوا عــن ع ــودة محمد
مرسى!!
ادعـــاءات الــبــرادعــى جعلتنا نفتش فى
الدفاتر القديمة لــه أثــنــاء توليه منصبه
كــنــائــب لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ..بــعــد ثــورة
 30يونيو  2013كــان المخطط للدكتور
محمد البرادعى أن يتولى منصب رئيسا
للوزراء ..لكنه لم يكن ليعلم أن حزب النور
سيعترض على توليه الوزارة ..فتم االتفاق
على أن يتم تعيينه فى منصب نائب رئيس

الجمهورية للشئون الــخــارجــيــة ..وكــان
الــغــرض حــول توليه هــذا المنصب هو:
عــدم اطــاعــه على كــل التقارير األمنية
والسيادية التى تتعلق بالشئون الداخلية
ل ــل ــدول ــة ..وإبـــعـــاده ع ــن مــعــرفــة أســـرار
الــدولــة الداخلية ..وكــان الــســؤال األكثر
أهمية هــو :هــل سيتم تــرك الحبل
على الــغــارب للدكتور محمد
ال ــب ــرادع ــى ف ــى إدارتـــــه
للملف الــخــارجــى..؟!
االج ـ ــاب ـ ــة بــطــبــيــعــة
الحال :ال !!..فقد
تــم الــدفــع برئيس
المخابرات العامة
ال ــس ــاب ــق ال ــل ــواء
مـــحـــمـــد رأفـــــت
شــحــاتــة لــيــتــولــى
مـــســـاعـــد رئ ــي ــس
الجمهورية للشئون
الـــخـــارجـــيـــة لــيــكــون
مخيون
مـــســـئـــوال عـــــن عـــرض
الــتــقــاريــر الــخــارجــيــة على
رئــيــس الــجــمــهــوريــة المستشار
عدلى منصور.
وألن الــدكــتــور محمد الــبــرادعــى كــان
يخطط لخدمة أهـــداف غير وطنية تم
الــتــوقــف عــن عــدم حــضــوره الجتماعات
مجلس األمــن القومى ..ومجلس الدفاع
الوطنى ..ألنــه ال يوجد أى ذكــر لتشكيل
هـــــذه ال ــم ــج ــال ــس ي ــض ــم نـــائـــب رئــيــس
الجمهورية.

البرادعى

مت حتذيره ً
علنا :الدولة قوية
يوما
وسيتم الفض بعد انتظار ً 48
وبطبيعة الحال كــان محمد
الــــبــــرادعــــى ال يــحــضــر
اجــتــمــاعــات المجلس
األعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات
الــمــســلــحــة ..ألنــه
نــــــائــــــب رئــــيــــس
الـــجـــمـــهـــوريـــة..
ومـــنـــصـــب نــائــب
الرئيس ال يحق له
التواجد والحضور
فــــى اج ــت ــم ــاع ــات
الــمــجــلــس األع ــل ــى
للقوات المسلحة.
كـــان الــدكــتــور محمد
ال ــب ــرادع ــى ق ــد حــــاول ضم
أع ــض ــاء كــثــيــريــن م ــن المنتمين
لحزبى المصرى الديمقراطى االجتماعى
والــدســتــور ..للحكومة والجهاز اإلدارى
للدولة ..والمحافظين والمحليات ..حتى
يكونوا أذرع له فى الحكومة ..يستعين بهم
للسيطرة على الجهاز اإلدارى!!
كان الدكتور محمد البرادعى قد كتب
وقـ ــال إنـــه تــعــرض لــضــغــوط مــن أجــهــزة
سيادية تطالبه بعدم الحديث عــن عدم

الشارع
السياسى

فـــــض اعـــتـــصـــامـــى رابـــعـــة
والنهضة!! لكن ما حقيقة
ما حدث؟!
كـــــان الـــبـــرادعـــى
يــــــردد دائـ ــمـ ــا أن ــه
ل ــدي ــه تــفــاهــمــات
مــــــــع أطـــــــــــراف
دولــيــة تقوم بــدور
الوسيط بينه وبين
اإلخــوان ومن هذه
األطـــــــراف تــركــيــا
وقطر واألمريكان..
مرسى
واالتـ ــحـ ــاد األوروبـــــى
وكاترين اشتون ..وكلهم
أكـ ــدوا لــى أنــهــم مستعدون
لـــفـــض االعــــتــــصــــام ســلــمــيــا..
ويــحــاولــون اقــنــاع اإلخــــوان بالفض دون
عنف!
فــكــان رد الـــدولـــة عــلــيــه :إن الــدولــة
المصرية قوية وسيتم الفض بعد أن تعدى
اإلخ ــوان كــل المناطق المحيطة بميدان
رابــعــة والــنــهــضــة ..وتــم اب ــاغ الــبــرادعــى
بالسالح الموجود فــى اعتصامى رابعة
والنهضة ..وبجميع اعــتــرافــات اإلخــوان

المقبوض عليهم ..وتنظيماتهم االرهابية
الــتــى تــخــدم مــصــالــحــهــم ..وت ــم عــقــد مع
البرادعى وشرح له الموقف بالكامل وبكل
تفاصيله ..وبحجم الضغوط الدولية التى
تتبنى وجهة نظر جماعة اإلخوان وتقويهم
وتجعلهم أكثر تشددا من أجل البقاء فى
االعتصام وليس الفض.
لـــكـــن الــــدكــــتــــور مــحــمــد
البرادعى قال إن االتفاق
مع تركيا واإلخوان كان
يتضمن الفض مقابل
االفراج عن الدكتور
مـــحـــمـــد م ــرس ــى
ومـ ــحـ ــمـ ــد ب ــدي ــع
ال ــم ــرش ــد ال ــع ــام
للجماعة.
لــكــن تـــم رفــض
طـ ــلـ ــب الـ ــدكـ ــتـ ــور
البرادعى ..والتأكيد
لـــه عــلــى أن ال ــدول ــة
عــــازمــــة عـــلـــى الــفــض
دون الــدخــول فــى صفقات
مشبوهة هدفها تمكين اإلخــوان
ألطول وقت ممكن ..ويكسبون وقتا فقط
ال غير ..واستقواء بالخارج!!
هــرب الدكتور الــبــرادعــى ليشهد بمصر
ويخرج علينا ليقول كذبا وزورا عن أنه حاول
تفادى العنف ..حتى ال يقابل بالعنف ..لكنه
لم يقل لنا ..ماذا كنا نفعل؟! هل كان على
الدولة االنتظار لمدة أخــرى غير  48يوما
ليتم الفض؟!

ترامب يخطط لتوجيه ضربة عسكرية للتنظيم اإلخوانى
وليد فارس مستشار «ترامب» :الرئيس األمريكى املنتخب سيمرر مشروع اعتبار اإلخوان املسلمني جماعة إرهابية

ال شك أن إدارة باراك أوباما منعت سقوط
تــنــظــيــم اإلخـــــوان عـــدة مـ ــرات وفـــى مناطق
مــتــعــددة ،وحــظــيــت جــمــاعــة اإلخ ـ ــوان بدعم
سخى من إدارة أوباما وفريقه الديمقراطى،
خــاصــة الــمــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــارى
كلينتون ،وتم التوصل إلى عدة اتفاقيات بين
اإلدارة األمريكية وتنظيم اإلخوان وإسرائيل،
وكشفت هــيــارى كلينتون فــى كتابها “كلمة
السر  ،360المطروح أخيرا بأمريكا عن أكبر
هــذه االتفاقيات والمخططات ،حين فجرت
مفاجأة من العيار الثقيل ،واعترفت باالتفاق
مع اإلخــوان وإسرائيل ،على السماح لحركة
حماس بتملك أجزاء فى سيناء ،باﻹضافة إلى
جزء إلسرائيل لحمايتها ،مقابل دعم تنظيم
اإلخوان عالميا ،ومنع سقوطه.
اآلن وب ــع ــد فــــوز ال ــم ــرش ــح الــجــمــهــورى
دونــالــد تــرامــب ،مــن المؤكد أن يكون هناك
تغييرا لمجمل السياسات األمريكية التى
انتهجها أوبــامــا ط ــوال الــســنــوات الماضية،
والــتــى اعــتــمــدت على المعايير الــمــزدوجــة،
واعتبرت جماعة اإلخ ــوان المسلمين حليفا
لها يمكن الوثوق به ،ودعمت سياسات إيران
التوسعية فــى المنطقة مــن خ ــال االتــفــاق
النووى ،وبال شك فإن سياسة أوباما أدت إلى
انتشار الجماعات المتطرفة وساهمت فى
تمرد األنظمة الراديكالية فى منطقة الشرق
األوسط.
هــذه بعض الحقائق التى رصدتها دراســة
مهمة للغاية صــدرت مؤخراً بعنوان (جماعة
اإلخــوان فى معتقد ترامب) والتى كشفت أن
ترامب أكد رفضه التعاون مع جماعة اإلخوان
المسلمين التى يعتبرها واح ــدة مــن أخطر
الجماعات اإلرهابية ،وصــرح “وليد فــارس”
مــســتــشــار “ت ــرام ــب” أن الــرئــيــس األمــيــركــى
المنتخب “دونــالــد تــرامــب” سيمرر مشروع
اعتبار جماعة اإلخـــوان المسلمين جماعة
إرهابية ،وهــذا المشروع موجود فى األصل
إال أنه ظل معلقا داخل الكونجرس لعدة أعوام
بسبب عــدم تصديق البيت األبــيــض عليه،
وذلك بسبب سياسة أوباما الداعمة لجماعة
اإلخوان.
وموقف ترامب شديد الوضوح تجاه جماعة
اإلخـ ــوان وكــل التنظيمات اإلرهــابــيــة ،ويــرى

السيسى

أوباما

تــرامــب أن اإلخــــوان المسلمين مــن أخطر
الــجــمــاعــات الــتــى تــغــذى الــفــكــر المتطرف،
وتصدر اإلره ــاب ،وحسب تصريحات “وليد
فـــارس” فــإن تــرامــب سيقوم بتوجيه ضربة
عسكرية للتنظيم اإلخــوانــى وليس احــتــواءه
سياسيا ،مثلما فعل أوباما وهيالرى كلينتون،
وسيعمل أيضا على إبقاء حزب الله فى لبنان
على الئحة التنظيمات اإلرهابية.
ومــن منظور ترامب فــإن الرئيس السيسى

يمكن اعتباره شريكا للواليات المتحدة فى
مكافحة اإلرهــــاب ،وه ــذا يتطلب إجـــراءات
أمريكية حاسمة ضد اإلخــوان لضمان التزام
السيسى بشراكته االستراتيجية تجاه الواليات
المتحدة ،خاصة أن التوجه المصرى اليوم
يدعو إلى التقارب مع روسيا.
وكشفت الــدراســة أن وص ــول تــرامــب إلى
رئاسة اإلدارة األمريكية يعتبر الخطوة األخيرة
فى اختفاء جماعة اإلخوان المسلمين التى باتت

ترامب:

 1اإلخوان من أخطر اجلماعات التى تغذى
الفكر املتطرف وتصدر اإلرهاب
إبقاء حزب اهلل فى لبنان على
2
الئحة التنظيمات اإلرهابية
ً
شريكا للواليات
 3السيسى ميكن اعتباره
املتحدة فى مكافحة اإلرهاب

تلتقط أنفاسها األخيرة ،ووصــف الخبراء فوز
ترامب بالكارثة بالنسبة لــإخــوان ،حيث بات
من شبه المؤكد أن يصدر قرار من الكونجرس
األمريكى قريبا يصنف جماعة اإلخوان كتنظيم
إرهابى ،ويحظر نشاطها داخل الواليات
الــمــتــحــدة ،وبــالــتــالــى هــذا سيؤثر
عــلــى مــواقــف الـ ــدول األوروبــيــة
الحليفة للواليات المتحدة تجاه
مــمــارســات اإلخـــــوان ،خاصة
بريطانيا التى تعتبر الداعم
الرئيسى لجماعة اإلخــوان،
فمن غير المتوقع أن تخالف
حليفتها الــقــويــة وتسير
على غير نهجها إلرضــاء
جــمــاعــة اإلخ ـ ــوان ،وعلى
أقــل االحــتــمــاالت ستقوم
بريطانيا بتضييق الخناق
عــلــى أنــشــطــة اإلخـ ــوان
المسلمين فى بريطانيا
وعامة أوروبا إلضعافها
والخالص منها.
وفــــــى مـــقـــابـــل كــل
ذلـــــــك ،ي ــظ ــه ــر رأى
آخـ ــر مــخــالــف ،يــرى
أن جماعة اإلخ ــوان
المسلمين لــن تتأثر
ب ــف ــوز تـ ــرامـ ــب ،ألن
السياسة الخارجية
األمــــــريــــــكــــــيــــــة ال
ت ــت ــب ــن ــى الـــمـــوقـــف
الــشــخــصــى لــلــرئــيــس
الـ ــحـ ــاكـ ــم ،بــــل تــحــكــمــهــا
المصالح األمريكية التى تقررها
مــؤســســات الــدولــة خــاصــة األجــهــزة األمنية
واالســتــخــبــاراتــيــة ،الــتــى استخدمت جماعة
اإلخـــوان المسلمين فــى أكــثــر مــن نقطة فى
الــعــالــم كــــأداة لتحقيق وتــثــبــيــت المصالح
األمريكية ،لــذا يــرى هــذا التوجه أن موقف
ترامب سيكون مــحــدودا فى رفضه ألنشطة
اإلخــوان المسلمين رغم كل اإلشــارات القوية
على عدائه لجماعات اإلسالم السياسى ،إال
أن االتفاق بين الرؤى تصب فى خانة خسارة
جماعة اإلخوان لهيالرى كلينتون.

وافق على
الفض بعدما
علم بوجود
سالح فى
االعتصام

خطة لتضييق
اخلناق
على أنشطة
اجلماعة فى
بريطانيا
وأوروبا
إلضعافها
واخلالص
منها
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مبناسبة اليوم
العاملى لإليدز
نفتح امللف
الشائك ً
جدا
قضية
شائكة
ارتفاع أسعار األدوية
يقتل ماليني املصابني من
املتعايشني مع املرض
رغم أنه ال يوجد حتى اآلن عالج
مؤكد ملــرض اإلي ــدز ،ولكن يوضح
األطــبــاء أن إدراك احلــالــة مبكرا
فيما يخص فيروس اإليــدز ،يتيح
فرصة اتــخــاذ اخلــطــوات الالزمة
قــبــل ظــهــور األعـــــراض للحصول
عــلــى خــدمــات الــعــاج والــرعــايــة
والدعم واحتمال إطالة العمر لعدة
سنوات أخــرى فى نهاية املطاف،
كما ميكن من اتخاذ االحتياطات
الالزمة للوقاية من نقل الفيروس
إلى أشخاص آخرين.
ومـــــن بــــن ت ــل ــك اإلجـــــــــراءات
تُ ــس ــت ــخ ــدم األدويـــــــــة املـ ــضـ ــادة
للفيروسات القهقرية فــى عالج
العدوى بفيروس اإليــدز والوقاية
منها ،ومت ّكن من مكافحة الفيروس
بــوقــف أو عــرقــلــة تــكــاثــره داخــل
اجلسم.
وت ــك ــش ــف اإلحـــصـــائـــيـــات أن
نحو  8مــايــن شخص مــن حملة
فيروس اإليدز كانوا يتلقون العالج
بـــاألدويـــة امل ــض ــادة لــلــفــيــروســات
الــقــهــقــريــة فــى بــلــدان منخفضة
الدخل وأخــرى متوسطة الدخل،
ولكن أسهمت عوامل مثل ارتفاع
أســعــار األدويـ ــة والبنية الصحية
ّ
الهشة أو القاصرة ونقص
التحتية
التمويل فى احليلولة دون توفير
العالج التوليفى باألدوية املضادة
للفيروسات القهقرية على نطاق
واسع فى البلدان املنخفضة الدخل
واملتوسطة الدخل.
فـــــى حـــــن ت ــب ــق ــى احلــقــيــقــة
أي
املــؤســفــة وهـــى أنـــه ال يــوجــد ّ
عــاج يكفل الــشــفــاء مــن فيروس
اإلي ــدز ،غير أ ّنــه ميكن عن طريق
التق ّيد بالعالج القائم على األدوية
امل ــض ــادة لــلــفــيــروســات القهقرية
واالس ــت ــم ــرار فــيــه ،إبــطــاء تــط ـ ّور
الفيروس داخــل اجلسم على نحو
يوحى بتوقف نشاطه تقريباً ،حيث
يتزايد عدد املتعايشني مع فيروس
ممــن يــقــدرون على البقاء
اإلي ــدز ّ
فــى صحة جــيــدة ويــســتــمـ ّرون فى
العمل والعطاء لفترات مط ّولة ،فى
بعض البلدان التى توفر لهم تلك
الرعاية الصحية وأيضا النفسية
واالجتماعية.
واملؤكد فى هذا السياق أنه كثيراً
مــا يحتاج حملة فــيــروس اإلي ــدز،
إضافة إلى العالج باألدوية املضادة
للفيروسات القهقرية ،إلى خدمات
املشورة والدعم النفسى ،كما أنّ
االســتــفــادة مــن الــتــغــذيــة اجل ـ ّيــدة
واملياه النقية والنظافة األساسية
مــن األمــــور الــتــى تــســاعــد أولــئــك
األشــخــاص أيــض ـاً عــلــى احلــفــاظ
على نوعية حياة عالية.

أسباب سياسية محلية وإقليمية وراء زيادة انتشار الفيروس فى مصر
إميان بدر
فى  1ديسمبر من كل عام يتجدد االحتفال باليوم
العاملى لإليدز إلذكــاء الوعى بهذا املــرض ومعدالت
انتشاره والتشجيع على إحــراز التقدم فى الوقاية
منه وعالج مرضاه ورعايتهم فى البلدان التى ترتفع
فيها معدالت وقوعه وكذلك فى شتى ربوع العالم.
ومــن جانبنا نحاول مبناسبة قــرب هــذا اليوم أن
ً
مسكوتا عنه لسنوات طويلة فى
نفتح ملف ظــل
مصر ،منذ أن ظهرت أول حالة مصابة بالفيروس فى
مصر عام  ،1986ومن وقتها وحتى يومنا هذا تؤكد
حكوماتنا املتعاقبة أن مصر مــازالــت فى املعدالت
اآلمنة ،وأنها بعيدة عن انتشار هذا اخلطر ،بفضل
قوة الوازع الدينى واألخالقى لدى شعبها ،باعتباره
شعبا متدينا بطبعه يحتقر ويكره العالقات املحرمة
مؤخرا ظهرت أسباب جديدة تؤدى
والشاذة ،ولكن
ً

النتشار العدوى ،بخالف العالقات غير الشرعية،
بل ترتبط بعض هذه األسباب بالتغيرات السياسية
واالقتصادية التى طرأت على مصر والوطن العربى
فى أعقاب ما يعرف بثورات الربيع العربى ،التى بدأت
عام  ،2011وما خلفته من تداعيات أبرزها إنتشار
الالجئني ونزوح أعداد كبيرة منهم إلى مصر ،وارتفاع
نسبة السجناء خاصة من الشباب والفتيات.
وعلى الصعيد العلمى من املــعــروف أن فيروس
نقص املناعة أو الــعــوز املناعى البشرى يصيب
ويتسبب فى تدمير وظائفها
خاليا اجلهاز املناعى
ّ
أو تعطيلها ،وينجم عن اإلصابة بهذا الفيروس
ممــا يــؤدى إلى
تدهور اجلهاز املناعى تدريجي ًاّ ،
اإلصابة “بالعوز املناعى” ،وهو ما يعنى أن اجلهاز
املناعى يصبح عاجزً ا عن أداء دوره فى مكافحة
العدوى واملــرضُ ،
وتعرف أنــواع العدوى املرتبطة
بالعوز املناعى الوخيم “بأنواع العدوى االنتهازية”

ألنّها تستغل ضعف اجلهاز املناعى.
وقد أوضــح األطباء أنه ميكن لفيروس اإليــدز أن
يسرى بني األفــراد من خالل االتصال اجلنسى
مــع شــخــص يحمل الــفــيــروس ،وكــذلــك من
امللوث بالفيروس،
خالل عمليات نقل الدم ّ
ـادة
أو تــبــادل إبــر أو محاقن أو أدوات حـ ّ
ملوثة بالفيروس ،وقــد ينتقل
أخــرى ّ
األم إلى طفلها أثناء
الفيروس أيض ًا من ّ
فترة احلمل أو عند الــوالدة أو خالل
الرضاعة.
ويــشــيــر أس ــات ــذة املــنــاعــة حــول
الــعــالــم إلــى أنــه بــإمــكــان املعاجلة
ب ــاألدوي ــة املــضــادة للفيروسات
القهقرية إبــطــاء تــطـ ّـور املــرض
بتخفيف العبء الفيروسى لدى
حاملى الفيروس.

عام  2011حقق أعلى انتشار ًا لإليدز فى الدول العربية وأفريقيا

ارتفاع نسبة وفيات األطفال بسبب مرافقته للسل و 3طرق للوقاية منه
تشير تقديرات منظمة الصحة العاملية
وبــرنــامــج األمم املتحدة املشترك ملكافحة
أن عــدد املتعايشني مــع فيروس
اإلي ــدز إلــى ّ
اإليــدز بلغ 2ر 34مليون نسمة فى أواخــر عام
 -2011عام ثورات الربيع العربى -وقد شهد
الــعــام نفسه وقــوع نحو 5ر 2ماليني إصابة
جديدة بذلك الفيروس ،ووفــاة  1.7مليون
نسمة مــن جــراء اإلصــابــة بعلل ناجمة عن
اإليدز ،مبن فيهم  230 000طفل ،كما ظهرت
أكثر من ثلثى عدد حاالت اإلصابة اجلديدة
بعدوى الفيروس فى أفريقيا وخاصة الدول
العربية اإلفريقية.
وفــى سياق متصل تؤكد اإلحصائيات أن
مــرض الـــدرن أو السل يحصد سنويا أرواح

حــوالــى ربــع مليون شخص مــن املتعايشني
األول لوفاة
مع فيروس اإليــدز ،وهو السبب ّ
حاملى ذلك الفيروس فى أفريقيا ،والسبب
الرئيسى وراء وفاة تلك الفئة من السكان فى
جميع أنحاء العالم ،وينصح األطباء بضرورة
انتهاج ثالث استراتيجيات صحية للتعامل
مــع حـــاالت تــرافــق الــســل بــفــيــروس اإليـــدز،
وهــى تكثيف عمليات الكشف عــن حــاالت
السل الفعال ،وتوفير العالج الوقائى بدواء
اإليزونيازيد ،باإلضافة إلى ضرورة مكافحة
عدوى السل.
والغريب هنا هــو إجــمــاع اخلــبــراء على أن
ختان الذكور يحد من مخاطر انتقال فيروس
اإليــدز من اإلنــاث إلــى الذكور عند ممارسة

اجلنس بنسبة  %60تقريبا ،حيث أوصت
املنظمة وبرنامج األمم املتحدة املشترك
ملكافحة اإليدز منذ عام  2007بختان الذكور
الطبى طواعية وتوسيع نطاق إجــراء تلك
العملية ،بوصفها إستراتيجية مهمة أخرى
للوقاية من فيروس اإليدز.
وأكــد املتخصصون أن التدخل الطبى مرة
واحدة إلجراء عملية اخلتان يحقق حماية
جزئية للفرد مدى احلياة ضد فيروس اإليدز،
فضال عن حمايته من عــدوى أمــراض أخرى
منقولة جنسيا ،ومن ثم ينبغى أن ُينظر إلى
اخلــتــان على أنــه جــزء مــن مجموعة شاملة
للوقاية مــن الفيروس وأال يحل أبــدا محل
الوسائل املعروفة األخرى للوقاية منه.

قصة أحدث حالة إصابة باملرض فى مصر
فى مطلع العام احلالى وحتديدا فى شهر فبراير 2016
كــان قــد ظهر بــإحــدى قــرى محافظة كفر الشيخ حالة
مصابة بالتهاب رئوى وفشل كلوى وبعد إجراء حتليل لها
تبني إصابتها بفيروس اإليــدز ،ومت اكتشافها مصادفة
أثناء إجراء بعض التحاليل الطبية لها ومت حجزها داخل
مستشفى كفر الشيخ العام.
ووقتها أصــدرت وزارة الصحة املصرية بيانا عن الوضع
الوبائى لفيروس نقص املناعة البشرى ( )HIVفى مصر،
اعتبر البيان مصر من دول العالم ذات معدل االنتشار
املنخفض لفيروس نقص املناعة البشرى ،حيث تبلغ
نسبة حامليه أقل من ( )%1طبقا لبيانات منظمة الصحة
العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك لإليدز ،ويبلغ
عدد احلاالت التراكمى منذ  1986حتى ديسمبر،2015
يبلغ عددها  7049حالة إصابة بالفيروس ويوجد منهم
 5615مصابا على قيد احلياة.
وفى سياق متصل ،أكد الدكتور محمد عز العرب املستشار
الطبى ملركز احلق فى الدواء وأستاذ الفيروسات ،أن مصر من
الدول التى يقل فيها انتشار فيروس مرض اإليدز أو ما يطلق
عليه “نقص املناعة املكتسبة” ،وهــو من أخطر األمــراض
التى تواجه العالم بأكمله ،فاإليدز من األمــراض املزمنة
التى تصيب اإلنسان نتيجة اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرى “فيروس اإليدز  ،”HIVعندما يصيب هذا الفيروس
اإلنسان يفقده قدرته على مقاومة الفيروسات األخرى التى
تدخل للجسم ،إضافة لفقدان قدرته على مقاومة اجلراثيم
والــفــطــريــات ،ويصبح اجلــســم ضعيفً ا وعــرضــه لإلصابة
بأمراض أخرى مختلفة كالسرطانات ،وااللتهابات الرئوية
والدرن.
وأضاف “عز العرب” أن املرض مير مبراحل عديدة تختلف
مــن شــخــص آلخـــر ،وتــخــتــلــف أعــــراض املـــرض باختالف
املرحلة ،ففى املرحلة األولى من اإلصابة باملرض ،من النادر
ما تظهر أى أعــراض أو دالئــل على اإلصــابــة بــاملــرض ،لكن
قد يصاب املريض بأعراض األنفلونزا العادية عند بداية
إصابته باملرض ،ثم تختفى هذه األعــراض بعد أسبوعني
على األكــثــر ،وهــى تشبه أعــراض األنفلونزا ،كارتفاع فى
درجات احلرارة ،والشعور بالهزال واإلعياء ،كذلك بآالم فى
احلنجرة ،كما يالحظ املريض حدوث انتفاخات فى الغدد
الليمفاوية ،وقد يصاب املريض بطفح جلدى

وأكمل :أن مراحل املرض تختلف من شخص آلخر وتتراوح
ما بني سنة إلــى  9سنوات أو أكثر ،لكن هــذا الفيروس فى
هذه الفترة يكون قد متكن من جسم اإلنسان ودمر املناعة
اخلاصة به ،وتظهر األعــراض على املريض فى شكل إسهال
شــديــد ،وفــقــدان سريع لــلــوزن ،وارتــفــاع فــى درجــة حــرارة
اجلسم ،ويشعر املريض كذلك بضيق فى اجلهاز التنفسى،
وصــداع دائــم ،وفقدان كبير للوزن ،وحــدوث اضطراب فى
الرؤية ،وظهور نقاط جروح وقروح فى اللسان والفم ،فضال
عن احلمى الدائمة والتعرق املستمر.
وحذر أستاذ الفيروسات من العالقات غير الشرعية
والسليمة لــلــرجــال والــنــســاء ،ألنــهــا مــن األســبــاب
الرئيسية لنقل وانــتــشــار فــيــروس اإليــــدز ،كما
شــدد على أهمية االبتعاد عن اإلدمــان وتعاطى
املـــواد املــخــدرة الــتــى تتم عــن طــريــق احلــقــن أو
االستنشاق ،ألنها تسبب ما يسمى “التهابات
انــتــهــازيــة” وهــى نــوع مــن املــيــكــروبــات تنشئ
فطريات وطفيليات شديدة اخلطورة تؤدى
إلى اإلصابة بفيروس اإليدز فضال عن أنها
ً
أمراضا سرطانية.
تسبب
وطــالــب املــســتــشــار الــطــبــى الــدولــة
مبواجهة هذا املرض اخلطير عن طريق
وضع أساليب علمية وسليمة ملكافحة
هــذه الــفــيــروســات ،وخــاصــة فــى مراكز
غسيل الــكــلــى باملستشفيات وأجــهــزة
نــقــل الـــدم واملــحــالــيــل الطبية اخلــاصــة
بالفيروسات ،والتى يتم نقل الفيروسات
عن طريقها ،موضحا أن مــرض اإليــدز يعد
مــن األمــــراض املنقولة مــن خــال ال ــدم مثل
العدوى بفيروس االلتهاب الكبدى ب و ج ()B، C
مما يجعل االلتزام بــإجــراءات مكافحة العدوى
املطبقة كافية للحد من انتقال العدوى بالفيروس
املسبب لإليدز داخــل املنشآت الصحية ،لــذا يجب
على جميع املستشفيات ضرورة تقدمي كل اخلدمات
الطبية الــتــى يحتاجها املــصــابــون بــاإليــدز الذين
يــتــرددون على تلك املستشفيات فى إطــار من السرية
واملساواة مع باقى املرضى للحفاظ على صحتهم وحالتهم
النفسية.

د .عبدالهادى مصباح يحذر من زيادة انتشار املرض فى مصر بسبب ارتفاع أعداد الالجئني السوريني

إقبال الشباب على الزواج من حسناوات سوريا والعراق وفلسطني يهدد بأزمات صحية قاتلة والتحليل هو احلل
منذ يناير  2011بدأت مرحلة االنتشار األسرع للمرض بني املصريني
مطلوب فحص السجناء املفرج عنهم قبل عودتهم إلى ممارسة احلياة مع زوجاتهم وأوالدهم
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تختلف أسباب اإلصابة بفيروس اإليدز
فــى مــصــر عــنــهــا فــى الــعــديــد مــن ال ــدول
األخـــرى ،حيث تعد فئة أطــفــال الــشــوارع
على سبيل املثال هم األكثر عرضة لإلصابة
بالفيروس ،خاصة وأنهم يتعرضون إلقامة
عالقات غير شرعية ،والبعض منهم يدمن
املخدرات ويتعرضون للحقن املشترك ،كما
أن الالجئني واملساجني  واملدمنني والشواذ
هم من أكثر الفئات إصابة مبرض اإليدز.
وفــى هــذا السياق تتعاظم املخاطر فى
ظل وجــود املاليني من الالجئني السوريني
والــعــراقــيــن والــفــلــســطــيــنــن ف ــى مــصــر،

واألخطر أن بنات ونساء تلك الدول يتمتعن
بــجــمــال طــاغــى بــاإلضــافــة إل ــى إنخفاض
تكاليف الزواج بهن ،الحتياجهن إلى املأوى
واجلنسية واإلقامة اآلمنة فى مصر ،وهو
ما يدفع شبابنا إلى الــزواج منهن ،ويجعل
العالقة الزوجية غير آمنة ،إال فى حالة
إجــراء حتاليل وفحوصات كافية للطرفني
قبل عقد القرآن.
وبالنسبة للمساجني أكــد مصدر رفض
ذك ــر اســمــه أن هــنــاك  4مــراكــز للتحليل
االختبارى موجودة فى  4سجون هى “برج
الــعــرب ووادى الــنــطــرون وســجــن القطة

والفيوم” ،وكشف املصدر أن تلك املراكز
توقف العمل بها منذ ثورة  25يناير 2011
وقــبــل تــوقــف امل ــش ــروع مت فــحــص 1407
مــن الــســجــنــاء ظــهــر مــن بينهم  13حالة
إيــجــابــيــة لــإيــدز مت تــأكــيــدهــا بالتحاليل
التأكيدية ،وهو ما يشدد على ضرورة إجراء
التحاليل الــازمــة للمساجني إب ــان فترة
قضاء العقوبة ،وكذلك للمفرج عنهم قبل
أن يــعــودوا ملمارسة حياتهم الطبيعية مع
زوجاتهم وأوالدهم.
وع ــن وض ــع مــصــر بــالــنــســبــة لــلــمــرض،
طبقا لتقرير لألمم املتحدة ملكافحة اإليدز

 UNAIDSالــذى صــدر عــام  ،2012قال
الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ املناعة
وزميل األكادميية األمريكية للمناعة أن أول
حالة إيدز ظهرت فى مصر كانت فى عام
 ،1986وأن نسبة انتشار اإليــدز فى مصر
تعتبر قليلة بالنسبة لعدد السكان أقل من
 %0.02أى حوالى  18ألفا ،الفتا إلى أنه
ليس معنى ذلك أن اإليدز بعيد عن مصر،
فهناك بــاد كــان بها مثل هــذه النسبة فى
الثمانينيات وفى خالل سنوات قليلة انتشر
بــهــا اإليـ ــدز بشكل وبــائــى ،أم ــا عــن وضــع
مصر اآلن فقد زادت نسبة انتشار عدوى

مصباح

اإليدز منذ عام  1990حيث زادت احلاالت
املكتشفة من ( 1040فى الفترة من 2001
–  )2005إلــى  1663حــالــة ،وفــى الفترة
من  2009 :2006ثم حتى نهاية  2010كان
مجموع احلاالت التى أعلن عنها .4313
وهناك  486حالة ثم اكتشافها فقط عام
 2011وحــدهــا ،وهــذا يعطينا إن ــذارا بأن
هناك بــدايــة انتشار خفى لــعــدوى اإليــدز
يجب أن ننتبه له .ونوة إلى أن  %60من بني
كل املصابني بالعدوى عمرهم يــتــراوح ما
بني 25و 40سنة ،ونسبة إصابة الرجال إلى
النساء .1:4

كم عدد مرضى اإليدز فى مصر ؟!!
وزارة الصحة :عدد املصابني  10آالف حالة فقط
جمعيات متخصصة 230 :ألف حالة إصابة باملرض!!!
سحر الشربينى
اإليــدز من أخطر األمــراض التى تواجه العالم
بأكمله ،فهو من األمـــراض املزمنة التى تصيب
اإلنسان نتيجة اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرى وعندما يصيب هذا الفيروس اإلنسان
يفقده قدرته على مقاومة الفيروسات األخرى
التى تدخل للجسم ،إضافة لفقدان قدرته على
مقاومة اجلراثيم والفطريات ،ويصبح اجلسم
ضعيفً ا وعرضة لإلصابة بأمراض أخرى مختلفة
كالسرطانات ،وااللتهابات الرئوية والدرن.
فــى هــذا الــســيــاق نشير إلــى أنــه مــن الصعب
احلــصــول عــلــى أرقــــام دقــيــقــة حـــول األعــــداد

احلقيقية ملرضى اإليــدز فى مصر ،ففى الوقت
الــتــى تــقــدر فيه اإلحــصــاءات الرسمية ل ــوزارة
الصحة عدد املتعايشني بفيروس «اإليدز» بنحو
 10آالف حالة تقريبا ،تؤكد مراكز وجمعيات
متخصصة فــى مكافحة الــفــيــروس أن النسب
تخطت  230ألــف حــالــة ،وأن الــوبــاء فــى مصر
«مكثف» ،بتخطيه حاجز الـ %5بالنسبة للفئات
األكثر عرضة للمرض.
وتؤكد بعض جمعيات املجتمع املدنى أن هناك
عشرات اآلالف من احلــاالت ،وقبل سنتني ،بني
تقرير “للجمعية املصرية ملكافحة مرض اإليدز”
(غير حكومية) أن عــدد املتعايشني وصــل إلى
 8800عام  ،2014يحصل  2147منهم على عالج
مجانى من وزارة الصحة .ويقول د .أحمد صفوت

مدير املعامل املركزية أنه متّ اكتشاف  1163حالة
فى العام  2015فقط ،إضافة إلى مئات احلاالت
التى اكتشفتها املعامل املركزية هــذا العام .من
جانبه يــقــول الــدكــتــور إيــهــاب اخلــــراط ،مدير
برنامج احلرية من اإلدمــان واإلي ــدز ،إن حاالت
اإلصابة املكتشفة فى مصر تــراوح بني  1و %2من
احلاالت الفعلية.
ويــقــول الــدكــتــور ولــيــد كــمــال مــديــر برنامج
املكافحة إن املصابني فى مصر ميكن تقسيمهم
إلــى  %82مــن الــرجــال ،و %18مــن الــســيــدات ،وإن
من بني هذه احلاالت  %19انتقل إليها املرض عن
طريق العالقات اجلنسية املثلية ،و %39عن طريق
تعاطى املــخــدرات ،و %40بطرق أخــرى ،و %2من
أمهات ألطفال.

عدد املتعايشني وصل
إلى  8800عام 2014
منهم  2147يحصلون
على عالج مجانى من
وزارة الصحة
قضية
شائكة

املرضى يصرخون :نتحمل نفقات عالجنا بعي ًدا عن وزارة الصحة بسبب املعاملة السيئة فى املستشفيات

عائشة :زوج ابنتى الذى يعمل فى شرم الشيخ نقل لها املرض
توفر وزارة الصحة عــاج اإليـــدز مجان ًا
للمرضى املصريني ،ويستلمونه شهري ًا من
عدة منافذ تابعة لوزارة الصحة فى القاهرة
واملحافظات.
ممــول من
وعــاج وزارة الصحة مجانى،
ّ
“الصندوق العاملى ملكافحة السيدا والسل
يضم
واملالريا” ،ويتألّف من برنامجني ..األول
ّ
ويضم
دواءيـــن هما  Truvadaو،Sustiva
ّ
الثانى دواءين هما  Combivirو ،Sustivaما
أن املريض يتناول قرصني من الدواء كل
يعنى ّ
يوم ،طوال أيام حياته.
ورغم توفير وزارة الصحة «الدواء الثالثى»
لــــ«اإليـــدز» ،إال أن «أدويــــة الــصــف الثانى
والثالث والرابع» غير متوافرة ،وأجهزة حتليل
«احلمل الفيروسى» ،التى تصل تكلفتها إلى
ماليني اجلنيهات ،خارج نطاق اخلدمة.
ويضطر املــريــض فــى كثير مــن األحــيــان
حتمل نفقات عالجه بعيد ًا عن وزارة الصحة
لالشمئزاز والنفور واملعاملة السيئة التى
يراها دائم ًا فى املستشفيات حتى أن بعض
املمرضات يتركون املستشفى عند دخول أى
حالة مصابة ويوجد الكثير من احلاالت التى
عانت من نظرة املجتمع لها والنفور منها أكثر
ما عانت من املرض نفسه.
تقول عائشة وهى تبلغ من العمر  55عام ًا
ابنتى عروسة جديدة وزوجها قضى معها
شهر العسل وســافــر إلــى شــرم الشيخ ألنه
يعمل هناك ويــأتــى إليها كــل خميس وفى
أحــد املـــرات أصــابــه حمى شــديــدة وإســهــال

باسم :أصدقاء السوء سبب مأساتى

وقشعريرة بجسمه فاعتقدنا أنه دور برد
شديد عادى جد ًا وذهبنا به إلى املستشفى
ومت حتويله إلى قسم احلميات وطلبوا إجراء
لــه بعض الــفــحــوصــات على وجــه السرعة
وعرفنا بعدها الطامة الكبرى التى حلقت بنا
جميع ًا بأنه مصاب باإليدز وطبع ًا أسرعنا
بعمل فحوصات البنتى وكما توقعنا نقل
لها الــعــدوى ومــن يومها هجرنا األحــبــاب
واجلــيــران حتى أقــاربــنــا املــقــربــون اكتفوا
بالسؤال تليفوني ًا من بعيد لبعيد وكأننا
أصبحنا وصمة عار دا غير االشمئزاز الذى
نراه فى املستشفى كلما ذهبنا إليها مما أدى
لسوء حالة ابنتى النفسية جد ًا فاضطررت
أن أبيع كل ما أملك وأعاجلها على نفقتى
وربنا يسامح اللى كان السبب.
وتقول نعمة أنا هربت من جحيم املشاكل
بــن أمــى وأبـــى وقــلــت أتـــزوج وأبــعــد عنهم
وأول واحــد طــرق بابى وافــقــت عليه دون
أى تــردد ووافــقــوا هــم أيــضـ ًا وكأنهم كانوا
منتظرين فرصة اخلــاص منى وحتى لم
يكلفوا أنفسهم بالسؤال عنه وأهى جوازة
ونخلص ألن بــاقــى غــيــرى أربــعــة وذهبت
إلــى جحيم زوج ال أعــرفــه كــان بيضربنى
ويعايرنى دائم ًا بالبرود وكان “ بتاع ستات
وخمر “ وكــل اللى قلبك يحبه وفــى يوم
ماطلعلوش شمس أصابه إسهال مستمر لم
تفلح األدويــة املعروفة على شفائه وظهرت
تقرحات على أجــزاء من جسمه سرعان ما
بدأت تنتشر فى جسمه بأكمله فذهبنا به

إلى الدكتور وعلمنا مبرضه باإليدز وطبع ًا
طبيعى جد ًا إنه يكون نقل لى املرض وعملت
الفحوصات أنــا ايض ًا وبدأنا بتلقى العالج
من املستشفى متعرضني دائم ًا للنفور من
اآلخــريــن وتصدقى أهلى ال يــزورونــى ولم
يسألوا عنى بعد علمهم مبرضى ومنعوا
حتى اخــوتــى عــن زيــارتــى .حطمونى فى
األول وحطمونى فى اآلخر حسبى اهلل ونعم
الوكيل ودخلت فى نوبة بكاء شديدة.
ويحكى باسم عن جتربته التى يراها أنها
كانت درس ًا من اهلل ليعود إليه بعدما انحرف
به الطريق كثير ًا ولكن على حد قوله الدرس
كان قاسي ًا جداً.
ويكمل باسم عن طريق أصــدقــاء السوء
سهرنا وعاكسنا الــبــنــات وســكــرنــا وشربنا
وجربنا كل أنواع املخدرات شم وحقن وغيره
وغــيــره ولــم نــتــرك منكر ًا إال فعلناه وكــان
العقاب شديد من اهلل تعالى عندما أصبت
بإعياء شــديــد وأصــبــح جسمى عــبــارة عن
هيكل عظمى وعلمت بعدها أننى مصاب
ـاء شــديــد ًا وفــكــرت فى
بــاإليــدز بكيت بــكـ ً
االنــتــحــار فــعـ ً
ـا وخـــاص كــنــت عــلــى وشــك
تنفيذه خاصة بعدما هجرنى وبعد عنى
اجلميع حتى أنهم كانوا يرفضون أن يسلموا
على فى الشارع ولكن عندما فكرت فى األمر
ّ
وجــدت أن اهلل قــد أعطانى فرصة للتوبة
وليست فرصة كى أموت كافرا ومن يومها وأنا
أقضى وقتى مابني املستشفى واملسجد داعي ًا
اهلل تعالى دائم ًا أن يحسن ختامى.

خمس جامعات بريطانية تعلن ( )6أسباب أساسية وراء اإلصابة باملرض
التوصل إلى عالج نهائى لإليدز
«أوكسفورد وكامبريدج وإمبيريال كوليج لندن وكلية لندن اجلامعية وكينغز كوليج لندن»

فى الوقت الذى تذكر فيه التقارير أن فيروس اإليدز
ـاف فى العالم ،ولكن هناك عالجات
ليس له عــاج شـ ٍ
حتجم من انتشاره وتضعف قدرته.أعلن علماء من
خمس جامعات بريطانية هى أوكسفورد وكامبريدج
وإمبيريال كوليج لندن وكلية لندن اجلامعية وكينغز
كوليج لــنــدن ،بــدعــم مــن هيئة اخلــدمــات الصحية
الوطنية فى بريطانيا ،التوصل إلى عالج نهائى لهذا
املرض ،حيث لم يتم العثور على أثر للفيروس فى جسم
مريض خضع لعالج جتريبى جديد.وقال الباحثون
إنهم توصلوا إلــى خليط مــن عــدة عقاقير مختلفة،
ولقاح قادر على
محفزة لفيروس نقص املناعة اخلامل،
ٍ
حتريض نظام املناعة فى اجلسم على تدمير اخلاليا
املصابة بالفيروس ،وقد أثبتت جدواها فى القضاء على
الفيروس ،ما يبشر بإمكانية القضاء عليه نهائيا ،حيث
إنهم جنحوا فى االنتقال ألول مــرة من مرحلة حصار
املرض وإضعافه من أجل إطالة حياة املريض ،إلى مرحلة
القضاء عليه نهائيا.
ويخضع رجل بريطانى يبلغ من العمر  44عاما لهذا
العالج املبتكر للقضاء على الفيروس ،وقــد يكون أول
شخص فى العالم يشفى من هذا املرض ،وفقا ملا ذكرته
صحيفة “صــنــداى تاميز” البريطانية ،وذلــك بعد أن
أثبتت الفحوصات الطبية اختفاء الفيروس من جسمه
بعد سنوات من إصابته بهذا املرض.والرجل ،الذى لم
تذكر الصحيفة البريطانية اسمه ،هو األول من بني
خمسني شخصا ينتظر استكمال فترة اختبار العالج

عليهم ،هــذا الــذى يعتبر أول عــاج لإليدز قد يثبت
فعاليته.
وينتظر استكمال فترة اختبار العالج الذى يعتبر أول
عالج يتتبع ويالحق فيروس نقص املناعة ويدمره فى
كل جزء من اجلسم مبا فى ذلك اخلاليا النائمة التى
تتجنب العالجات احلالية فتبقى حية ،وفى حال إثبات
فعاليته فإنه سيوفر األمل بالقضاء نهائيا على املرض.
وقد أثبتت االختبارات األولــى أن الفيروس لم يعد
مــوجــودا فى دم الــرجــل ،ولكن من الــضــرورى االنتظار
أن العالج قد قضى على املرض
بضعة أشهر للتأكد من َ
نهائيا أم ال.وأشار املريض ،وهو عامل فى مجال الرعاية
االجتماعية فى لندن فى حديث لصحيفة “صنداى
تــاميــز” ،إلــى أن فحص الــدم األخير الــذى أجــراه قبل
أسبوعني كان خاليا من الفيروس.
فى املقابل ،أشــار املدير العام للمعهد الوطنى ملكتب
الــبــحــوث الصحية مــن أج ــل بنية حتتية للبحوث
السريرية مــارك صاموئيل ،إلــى أن “هــذه هى إحدى
املحاوالت اجلادة إليجاد عالج كامل وناجز لإليدز ،وهذا
حتد هائل” مضيفا أنهم ال يزالون فى بداية الطريق،
“لكن التقدم يعد كبيرا”.
من جهتها حذرت البروفيسورة سارة فيدلر من جامعة
إمبيريال كوليج لندن من استباق األحــداث قائلة إن
الدراسة قد تستغرق أعواما من أجل التأكد من جناح
العقار الطبى اجلديد ومــن قدرته على القضاء على
الفيروس.

د .هاشم سعيد :مريض اإليدز مثل أى إنسان طبيعى يستطيع أن يعيش وسط الناس

يــقــول دكــتــور هــاشــم سعيد أخــصــائــى األمـــراض
املعدية والفيروسات إن الوقت للتخلص من اخلرافات
املنتشرة بيننا بالنسبة النتقال عــدوى األمــراض
فمريض اإليدز مثله مثل أى إنسان طبيعى يستطيع
أن يعيش وســط الــنــاس ويــذهــب إلــى عمله ويحيا
حياته الطبيعية جد ًا فاإليدز ال ينتقل لآلخرين إال
بإحدى الطرق التالية:
 -1االتصال اجلنسى بني الشواذ جنسيا من الرجال
(الذين ميارسون فعل قوم لوط) أى اجلماع الشرجى.
وهــذه الطريقة متثل أهم طرق العدوى حيث تبلغ
نسبة املصابني من الشواذ جنسيا حوالى  %73من
إجمالى احلــاالت املصابة باإليدز .وبسبب ممارسة
االتــصــال اجلنسى بهذه الطريقة الــشــاذة حتدث
تقرحات وخــدوش فى منطقة الشرج والقضيب مما
يــؤدى إلــى انتقال الفيروس من املريض خــال هذه
التقرحات واخلــدوش إلى الشخص السليم فيصاب
بعدوى املرض.
 -2االتــصــال اجلنسى الطبيعى ،حيث ينتقل
الفيروس من الرجل إلى املرأة والعكس إذا كان أحدهما
مصابا بــاإليــدز أو حامال للفيروس ،وتصل نسبة
انتقال الــعــدوى بهذه الطريقة الــى %1من إجمالى
احلاالت.
 -3نقل الدم أو البالزما أو مشتقات الدم املختلفة من
شخص مصاب إلى شخص سليم وتبلغ نسبة انتقال
العدوى بهذه الطريقة حوالى  %3من حاالت اإليدز
( %2بالنسبة لعمليات نقل الدم و %1بالنسبة ملرضى
الهيموفيليا للحصول على عامل  8املساعد على
عملية تخثر الدم.
 -4انتقال العدوى عن طريق احلقن خاصة احلقن
فى الوريد أو حتت اجللد باستخدام محقن مشترك
كما يحدث بني مدمنى املخدرات.
 -5ينتقل فيروس اإليدز من األم املصابة أو احلاملة
للفيروس إلى اجلنني أثناء احلمل عبر املشيمة أثناء
الــوالدة أو بعد الــوالدة ينتقل الفيروس إلى الطفل
الرضيع عن طريق الرضاعة الطبيعية ..وبذلك
يصبح هــؤالء األطــفــال ضحايا أبــريــاء لهذا الوباء
اللعني بغير جرائم ارتكبوها أو آثام اقترفوها ولكنهم

حصدوا ما جناه اآلباء واألمهات.
 -6زرع األعضاء مثل الكلى والقلب ونخاع العظام
والقرنية ...الخ إذا كان املتبرع مصابا أو يحمل فيروس
اإليدز.
وال يوجد حتى اآلن أى دالئــل قوية توحى بأن
عــدوى اإليــدز ميكن أن تنتقل عن طريق حشرات
ماصة الدماء (مثل البعوض – البراغيث – البق......
الخ) .كما لم يثبت حدوث العدوى عن طريق مالمسة
اجللد كاملصافحة والتقبيل ..أو املعيشة مع املريض فى
نفس البيت فى محيط األسرة التى تقتضى مشاركته
فى الطعام والشراب ومجالسته ...أو مخالطة املريض
فى أماكن العمل أو الدراسة أو األماكن العامة حيث إن
هذا املرض ال ينتقل عن طريق الهواء ..كما أن إصابة
العاملني باملستشفيات من أطباء وممرضني وممرضات
وفنيني بعدوى اإليــدز نتيجة قيامهم بالتعامل مع
مرضى اإليدز مستبعدا جدا إذا ما اتبعوا اإلجراءات
الطبية الصحية السليمة والــتــزمــوا بالتدابير
الوقائية الواجبة فى مثل هذه الظروف.

ال يوجد حتى اآلن أى دالئل قوية توحى
بأن العدوى ميكن أن تنتقل عن طريق احلشرات

نعمة :أهلى
ال يزورونى
ولم يسألوا
عنى بعد
علمهم
مبرضى

لم يثبت
حدوث العدوى
عن طريق
مالمسة اجللد
كاملصافحة
والتقبيل
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تراجع قيمة العملة
املحلية أمام العمالت
األجنبية أدى إلى
تراجع القيمة
الشرائية للجنيه

فى
الممنوع

سؤال يبحث عن إجابة داخل كل البيوت

جنون األسعار فى مصر ..متى يتوقف؟!!!
السلع الغذائية لها تأثير مباشر على حياة األفراد فى كافة املجتمعات ،فيتوقف استهالك األفراد للسلع بناء
على مستوى دخولهم ،فمع التحوالت السياسية التى مرت بها مصر منذ ثورة  25يناير 2011م ،وبدأ املجتمع
املصرى يعانى من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية خالل الفترات السابقة إال أن األزمة تفاقمت فى نهاية
الربع الثانى من العام احلالى ،حيث يقع العبء األكبر لهذه املشكلة االقتصادية على عاتق الفقراء فى مصر،
كما أدى تراجع قيمة العملة املحلية للجنيه أمام العمالت األجنبية إلى تراجع القيمة الشرائية للجنيه،
فأصبحت األجور ورواتب العاملني سواء بالقطاع احلكومى واخلاص ال تكفى الحتياجاتهم الشهرية من املواد
الغذائية ،ما أسهم فى تفاقم األزمة داخل املجتمع ،األمر الذى أثار استياء األفراد من احلكومة احلالية
لعدم سيطرتها على األسعار وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تستطيع تنفيذها على أرض الواقع،
وتستطيع من خاللها إحداث تنمية اقتصادية حقيقية.
هذه احلقائق رصدتها دراسة مهمة بعنوان (ارتفاع أسعار املواد الغذائية ..اإلشكالية وآليات املعاجلة)
والتى أعدها الباحث شريف محمد فتحى وكشفت أسباب هذه األزمة وآليات املعاجلة لهذه املشكلة.

خالد عبدالرحمن

األجور ورواتب العاملني سواء بالقطاع احلكومى واخلاص ال تكفى الحتياجاتهم الشهرية من املواد الغذائية

أسباب ارتفاع أسعار املواد الغذائية
احلكومة
احلالية عاجزة
عن السيطرة
على األسعار

وضع خطة
استراتيجية لتحديد
احتياجات الدولة من
املواد الغذائية على
مدار فترة زمنية معينة

زيادة رقعة
األراضى
الزراعية لزيادة
احلاصالت
الزراعية
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هناك عــدة أسباب أدت إلــى تفاقم ارتفاع
أســعــار امل ــواد الغذائية منها أســبــاب داخلية
وأسباب خارجية ً
أيضا ،كما يلى:
ـ عـــدم تــوفــيــر الــبــنــك امل ــرك ــزى للعمالت
الصعبة خاصة الــدوالر مما ساهم فى زيادة
حدة التضخم فى الدولة.
ـ االعتماد على استيراد املواد الغذائية.
ـ تكالب بعض جتار اجلملة والتجزئة على
تخزين السلع األساسية لرفع أسعارها عن
طريق تقليل املعروض من السلع فيزيد الطلب
عليها فتزيد األسعار.
ـ تقاعس احلكومة فى توفير االحتياجات
مــن الــســلــع ،فــهــنــاك ســلــع يــتــم إنــتــاجــهــا على
املستوى املحلى ،وال تكفى لتغطية االستهالك
املحلي ،فيتم استيراد كمية العجز من اخلارج
مثل مــا حــدث مــن جانب وزارة التموين فى

عدم توفير البنك املركزى للعمالت الصعبة خاصة الدوالر
تكالب بعض جتار اجلملة والتجزئة على تخزين السلع األساسية لرفع أسعارها
تقاعس احلكومة فى توفير االحتياجات من السلع
ضعف املجمعات االستهالكية التابعة للدولة واخلاضعة إلدارة وزارة التموين والتجارة الداخلية

آليات معاجلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية
ملــعــاجلــة تــضــخــم األس ــع ــار فــى س ــوق السلع
هناك عــدة آَلــيــات يجب أن يتم تنفيذها فى
إطـ ــار خــطــة قــومــيــة شــامــلــة للسيطرة على
األسعار ومنع احتكار السلع من خالل تخطيط
االستهالك الداخلى ،وتلك اآلليات تتمثل فيما
يلى:
ـ إنشاء بورصة للسلع فى مصر لتكون نواة
ألول ــى بــورصــات الــســلــع فــى شــمــال إفريقيا
والــدول العربية ،مما يسهم فى خلق شفافية
فــى حتــديــد أســعــار السلع مــن خــال معرفة
الكميات املتاحة أو املعروضة للبيع والكميات
املطلوبة من السلع.
ـ حتديد الدولة لهامش ربح للمواد الغذائية
املصنعة يــكــون بــن  %10إلــى  ،%20وه ــذا ال
يتنافى مــع اقــتــصــاد الــســوق احلـــرة ،فبعض
الـــدول املتقدمة مثل إجنلترا حتــدد هامش
ربح للمواد الغذائية يصل إلى  ،%25فجميع
الشركات املستوردة أو املنتجة حتدد هامش
الربح وف ًقا جلودة املنتج ،مما يخلق إقبا ً
ال على
املنتجات ذات اجلودة العالية ،ويزيد من أرباح
تلك الشركات ،كما يتزامن ذلك مع وجود نشرة
إخبارية يكون دورها عرض أسعار استرشادية
لكل السلع محددة وف ًقا لهامش الربح.
ـ الرقابة احلقيقية والفاعلة من قبل املجتمع
املــدنــى واجلــمــعــيــات األهــلــيــة وجــهــاز حماية
املستهلك بالرقابة على التجار داخل األسواق،
وتفعيل القوانني للرقابة على األسواق وتغليظ
العقوبات على املخالفني.
ـ وضع خطة استراتيجية لتحديد احتياجات
الــدولــة مــن امل ــواد الغذائية على م ــدار فترة
زمنية معينة ،ويتم على أساسها إبــرام عقود
مستقبلية وعــقــود خــيــارات فــى ســوق السلع
العاملية لتالفى ارتفاع أسعار املــواد الغذائية،
مبعنى احلصول على السلع املطلوبة وحتمل
أطراف أخرى مثل البنوك الدولية واملؤسسات
املالية الكبرى لتلك لزيادات فى األسعار.
ـ زيــــادة رقــعــة األراضـــــى الــزراعــيــة لــزيــادة
احلاصالت الزراعية ،ويتم ذلك من خالل:
توفير دعــم مــادى للفالح الصغير لتشجيعه
على زراعـــة محاصيل زراعــيــة معينة مثل:
القمح والــذرة وبنجر السكر واخلضر وزيــادة
تنافسية املحاصيل الــزراعــيــة على املستوى
الدولى.
زيــادة مساحة األراضــى الصحراوية املزروعة
والرقابة عليها ،وهو ما تعمل عليه الدولة اآلن
من خــال مشروع زراعــة  1.5مليون فــدان،
ولكن هــل هــذه املساحة تكفى للوصول إلى

أزمــة السكر احلالية ،فحجم اإلنتاج املحلى
من السكر  2.1مليون طن وحجم االستهالك
املحلى  3.1مليون طن ،فلم يتم استيراد كمية
العجز بني املستهلك واملنتج فى أوقاته لتغطية
استهالك املجتمع فساعد على تفاقم أزمه
السكر.
ـ ضعف املجمعات االستهالكية التابعة
لــلــدولــة واخلــاضــعــة إلدارة وزارة التموين
والــتــجــارة الــداخــلــيــة ،فبلغت  487مجم ًعا
ـرعــا لشركة األهــرام
استهالك ًيا ،منها  61فـ ً
فرعا لشركة
للمجمعات االستهالكية ،وً 42
فرعا لشركة اإلسكندرية ،و17
النيل ،وً 54
فرعا للشركة املصرية للحوم والدواجن ،و24
ً
ـرعــا للشركة املصرية لتسويق األســمــاك،
فـ ً
فرعا للشركة العامة لتجارة اجلملة،
وً 222
فرعا للشركة املصرية لتجارة اجلملة.
وً 67

الوضع الراهن لسوق السلع
مصر استوردت سلع زراعية ب  2مليار
و 756مليون دوالر خالل  6أشهر
 % 222زيادة فى اسعار السكر و %160للزيت
و % 500للفاصوليا و % 334للطماطم

حتديد الدولة لهامش
ربح للمواد الغذائية
املصنعة يكون بني
 %10إلى %20

تفعيل القوانني
للرقابة على األسواق
وتغليظ العقوبات
على املخالفني

إنشاء بورصة للسلع فى مصر لتكون
نواة ألولى بورصات السلع فى شمال
إفريقيا والدول العربية

االكتفاء الذاتى من السلع الزراعية؟ أم يجب
زيادة هذه املساحة بشكل كبير ليكون لها أثر
إيجابى على السوق؟
توزيع أراض صحراوية تكون باملجان لطالب
كليات الــزراعــة واجلامعات األخــرى على أن
تــكــون قريبة مــن التجمعات السكانية ،مما
يوفر على الدولة توفير مساكن لهم ،ويسهم
فى خلق فرص عمل وزيــادة مساحة األراضى
الزراعية وتوفير عملة صعبة.
   الرقابة الشديدة على األراضــى الزراعية
احلالية وإزالة التعديات من عليها.
ولتنفيذ تلك اآلليات يجب أن يكون ضمن إطار
خــطــة قــومــيــة شــامــلــة للنهوض باالقتصاد
املــصــرى لضمان حتقيق أهــداف
هـ ــذه اآللـ ــيـ ــات ،فالتخطيط
القومى لالستهالك والسيطرة
عــلــى األس ــع ــار أصــبــح أمـ ـ ًرا
واق ـ ـ ًعـ ــا وال يــقــبــل تــأجــي ـ ً
ا
أو إق ــص ــا ًء ،واال سيتعرض
امل ــواط ــن إلـ ــى مــزيــد من
الضغوط املالية
وزيـــادة حدة
الــفــقــر فى
مصر.

بلغ إجمالى صــادرات مصر من السلع
الزراعية بــدون القطن خالل الفترة من
يناير إلى يونيو  2016حوالى 1775.98
مليون دوالر ،كما بلغت الــواردات لنفس
الفترة  2756.8مليون دوالر ،بصافى
عجز بلغ  980.82مليون دوالر ،ويرجع
ج ــزء كــبــيــر مــن االنــخــفــاض إل ــى حظر
استيراد بعض السلع الزراعية من جانب
دولة روسيا لعدم مطابقتها للمواصفات،
ومــن املتوقع زيــادة حجم الــصــادرات فى
الــربــع األخــيــر مــن الــعــام احلــالــى نتيجة
إل ــغ ــاء روس ــي ــا حــظــر اســتــيــراد السلع
الزراعية من مصر ،حيث يستقبل السوق
الروسية جز ًءا كبي ًرا من صادرات السلع
الزراعية.
وعلى املستوى الدولى انخفضت أسعار
عــقــود الــســكــر ف ــى الــســوق
العاملى من  593.8دوالر
للطن فــى تــاريــخ
2016/10/21
لــتــنــخــفــض

إلى  574دوالر /طن بانخفاض بلغ 19.8
دوالر /للطن ،ولكن مــا أثــر فــى ارتفاع
األســعــار فــى الــســوق املــصــرى هــو عدم
توافر عملة أجنبية لتوفير االحتياجات،
بــاإلضــافــة إل ــى جــشــع الــتــجــار وتخزين
الــســكــر ،فعلى املــســتــوى املــحــلــى ارتــفــع
ســعــر كيلو الــســكــر مــن  4.5جنيه فى
شــهــر أكــتــوبــر ليصل إل ــى  10جنيهات
قياسا
للكيلو بنسبة زيــادة بلغت ،%222
ً
على ذلــك بلغت نسبة الــزيــادة فــى زيت
الطعام  %160من 12.5جنيه للتر إلى 20
جني ًها للتر ،كما بلغت الزيادة فى سوق
اخلضراوات بشكل كبير فقد تضاعفت
أسعار كثير من السلع ،حيث بلغت الزيادة
فى الفاصوليا  %500من  4جنيهات إلى
20ج للكيلو ،ونسبة الزيادة فى الطماطم
 %334مــن  1.5جنيه إلــى  5جنيهات
للكيلو.
ومــن البيانات اخلــاصــة بسوق السلع
جند أن جميع السلع زادت بشكل ميثل
ً
ضغوطا حادة على املواطن ،وبعد حترير
سعر الــصــرف وزيـ ــادة املـــواد البترولية
بــنــســب تــــتــــراوح بـــن  35و %45فــإن
تلك الــزيــادة أدت إلــى ارتــفــاع األســعــار
مجد ًدا ،وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف نقل
اخل ــض ــراوات والــســلــع بــن املحافظات
املختلفة على مستوى اجلمهورية وهى
زيادات ستمثل مزيدً ا من الضغوط على
املــواطــنــن ،فتلك املــؤشــرات متثل عدم
وجود رؤية لدى احلكومة للسيطرة على
األســعــار وغــيــاب التخطيط القومى
لالستهالك الداخلى ،وعدم السيطرة
عــلــى الــتــضــخــم ،مم ــا ســيــزيــد من
تــأزم املوقف الداخلى ضد النظام
السياسى احلالي ،فقد بلغ معدل
التضخم وف ًقا لبيانات البنك
املـــركـــزى امل ــص ــرى ف ــى شهر
مــارس املاضى  %9وبلغ %15
فى نهاية شهر سبتمبر ،وهذه
امل ــع ــدالت مــرشــحــة لــلــزيــادة
بني  20و %25فى نهاية شهر
أكتوبر.

باملستندات

جهاز املحاسبات يكشف مخالفات مالية
وإدارية لشركة زهراء املعادى لالستثمار

ماهر عبده
كشف تقرير صادر عن اجلهاز املركزى
لــلــمــحــاســبــات بــشــأن الــفــحــص املــحــدود
لــلــقــوائــم املــالــيــة لــشــركــة زهـ ــراء املــعــادى
لالستثمار والتعمير ،عــن عــدم إظهار
املقدمات املــســددة طبقا للعقود املبرمة
اخلاصة املباعة مبشروع فيلالت الشيخ
زايــد فــى  30سبتمبر 2016بنسبة %60
اخلــاصــة بالشركة ،والبالغة نحو 86.9
مليون جنيه حيث مــا مت إدراجـ ــه ضمن
مبيعات الفترة نحو  71.7مليون جنيه
بفارق قدره  152مليون جنيه ،فضال عن
عدم إدراج نــحــو 508.8ألف جنيه قيمة
الدفعات املستحق واملحصلة وكــذا أرباح
الــدفــعــات املــحــصــلــة بــنــحــو 197.3ال ـ ــف
جنيه ضمن ايــــرادات الــفــتــرة باملخالفة
ملعيار املحاسبة املــصــرى رقــم « »8عقود
االن ــش ــاءات املـــواد اخلــاصــة بــااليــرادات
العقود وتكلفتها وحتقيق إي ــراد العقود
ومصروفاته وبند االفــصــاح ومعيار رقم
« »11االيرادات.
ورص ــد التقرير مخالفة اخ ــرى حيث
أكد أن املتأخرات طرف العمالء «أراض
ووحــــــدات ســكــنــيــيــة وم ــح ــات ومــجــمــع
احلــرافــيــن» حتى  2016/9/ 30بلغت

نكشف
باملستندات

نــحــو  28.9مــلــيــون جنيه ونسبته %17
مــن اجمالى املبالغ املستحقة وتتضمن
قيمة شيكات مــرتــدة مــن العمالء بلغت
خ ــال الــفــتــرة مــن  02016/1/1وحتى
 2016/9/30جنو  14مليون جنيه ومكون
مخصص ديـــون مــشــكــوك فــى حتصيلها
مببلغ  20مليون جنيه.
كما رصد التقرير مخالفة أخرى تتمثل
فــى تــأخــيــر االنــتــهــاء مــن مــشــروع تنفيذ
وتسوية الطرق والتغذية باملياه والصرف
الصحى ومبنى م ــوزع الــكــهــراب لشركة
اوالد ح ــج ــازى بــاجــمــالــى مــبــلــغ 11.6

مــلــيــون جنيه واملنتهية م ــدة الــعــقــاد فى
2016/2/29وحتى تاريخه مت االنتهاء من
 % 63ال فقط باجمالى مبلغ  7.4مليون
جنيه طبقا للمستخلص رقــم  10بتاريخ
 2016/9/1ويجب ان يتم اتخاذ الالزم

لــانــتــهــاء مــن تــلــك املــشــروعــات وحتــديــد
أسباب التأخير حتى ال تتحمل الشركة
أعــبــاء اضــافــيــة فــى ظــل ارتــفــاع وزيـــادة
االســعــار للخامات املستخدمة مــن عائد
االستثمار.
وأضـ ــاف الــتــقــريــر ان ــه لــم يــتــم تسجيل
االصول الثابتة «مبانى» تتضمن  108آالف
جنيه تكلفة ثــاث شقق مملوكة للشركة
مبنطقة زهـ ــراء العجمى باالسكندرية
لم يتم تسجيلها على الرغم من صدور
حكم صحة ونــفــاذ لعدد « »2شقة ارقــام
« »101،102وصــــــدور حــكــم محكمة

االسكندرية االبتدائية فى دعــوى صحة
ونفاذ عقد الشقة « »201واحالة الدعوى
الــى مكتب خــبــراء وزارة الــعــدل بجلسة
 ،2011 / 4/ 24وأوصــى تقرير اجلهاز
بسرعة االنتهاء من تسجيل الشقق الصادر
بحقها احلكم ومتابعة الــدعــوى املحالة
خلــبــراء وزارة الــعــدل بخصوص الشقة
« »201حفاظا على ممتلكات الشركة.
ورصــد التقرير أيضا أن بعض اراضــى
الــشــركــة مت الــتــعــدى عليها ومــنــهــا ارض
مدينة زهراء املعادى والبالغ قيمتها 43.3
مليون جنيه.

اخلسائر حتاصر الشركة العامة للورق «راكتا»
وإهدار املال العام باجلنيه واليورو

 24.5مليون جنيه ودائع بنكية مرهونة حلساب السحب على املكشوف و 26مليون جنيه خسائر تشغيل
إميان بدر
دائ ًما ما تتهم حكومة شريف إسماعيل احلالية
بأنها لم تفعل شي ًئا للمصانع والشركات املتوقفة
عن العمل واملتعثرة ،ولم تساعد الصناعة املصرية
على اخلـــروج مــن كبوتها ،فيما يجمع اخلــبــراء
على أن تلك الكبوة التى متــر بها صناعة مصر
وجتارتها بــدأت مع بداية عام  ،2011وبالتحديد
مــع إن ــدالع ث ــورة  25يناير ،وإذا كــان هــذا األمــر
ينطبق عــلــى غالبية مــصــانــع وشــركــات القطاع
اخلاص ،ولكن املؤكد أن شركات حكومية عمالقة
توقفت عــن العمل أو بـــاألدق مت إيقافها بفعل
فاعل ،متهيدً ا لتخريبها وبيعها برخص التراب،
فى عهد الرئيس املخلوع مــبــارك ،ومــن بني تلك
الــشــركــات تأتى الشركة العامة لصناعة الــورق
«راكتا» ،التى حتاصرها اخلسائر واألزمــات منذ
سنوات طويلة ،بدليل أن تقرير اجلهاز املركزى
للمحاسبات الصادر مؤخ ًرا حول أداء الشركة قدر
قيمة الطاقات العاطلة لديها بنحو 42مليون جنيه،
تتمثل فى مبانى ومعدات وآالت مصنعى اللب «1
و »2ومصنع الكلور املتوقفني منذ يناير ،2009
وقامت الشركة بحساب اإلهالك عنهما بنحو %50
فقط من قيمة اإلهالك السنوى باملخالفة للمعيار
املحاسبى املصرى.
وفى السياق ذاتــه أكد تقرير اجلهاز أن شركة
الــورق لم تقم بــإعــادة النظر فى العمر اإلنتاجى
املقدر لألصول الثابتة غير املهلكة دفتر ًيا ،فيما
تضمنت إضافات األصول الثابتة أيضا  57مليون
جينه قيمة مبانى ومعدات وآالت مشروع وحدة
العجائن اجلديدة ،رغم أنه مت استالمه فى وجود
مالحظات عديدة ،وهو ما يحمل املــورد غرامات
تصل إلــى  394ألــف ي ــورو ،مبــا يــعــادل  %9.6من
قيمة التعاقد بني الشركة وامل ــورد ،واألغــرب فى
هــذه الــوحــدة أنها متوقفة متا ًما منذ أغسطس
2016؛ بــســب بــرنــامــج احلــاســب اآللـــى اخلــاص
بالتشغيل والــذى يربط تشغيل الوحدة فى مصر
مبوافقة امل ــورد فــى اخل ــارج ،ومــن ثــم تعامل هذا
املورد مع الشركة بوصفه اآلمر الناهى وقرر عدم
توريد قطع الغيار الالزمة للشركة ،على الرغم من
أن العقد املبرم ينص على ذك ،بخالف مبلغ 29
ألف يورو قيمة أعمال سددتها الشركة نيابة عن
سيادة املورد ،خالل فترة التركيبات.
وفــى ملف املشروعات املتوقفة لــدى الشركة،
كشف التقرير ً
أيضا عن عدم االنتهاء من مشروع
إعادة تأهيل ماكينات الورق والكرتون ،على الرغم

من أنــه مرحل من العام املاضى ولكن مت حساب
تكاليفه ضمن التكوين االستثمارى للعام اجلارى،
كما تضمن احلساب مبلغ  303ألــف جنيه قيمة
سيارة إسعاف مشتراة فى يناير  ،2014ولم يتم
ترخيصها وبالتالى لم تتحرك حتى كتابة التقرير.
وعلى صعيد مخزون اخلامات والــوقــود وقطع
الــغــيــار تضمن املــخــزون رواك ــد وأصــنــاف بطيئة
احلركة قدر التقرير قيمتها بـ  7.6مليون جنيه،
كما لم تقدم إدارة شركة»راكتا» ملراقب احلسابات
املكلف بإعداد التقرير شهادات حول مستحقاتها
لــدى الغير ،واستخلص املــراقــب مــن ذلــك وجــود
قــصــور شــديــد فــى إجـ ــراءات الــرقــابــة والضبط
الداخلى لدى الشركة ،بدليل ارتفاع قيمة رواكد
املخزون ،باإلضافة إلى قيام إدارة الشركة بتعديل
كميات اإلنتاج خالل العام اجلارى حتت مسمى -
فروق حركة  -حيث مت تخفيض إنتاج الورق بنحو
 9.8طن ،والكرتون بنحو 1.5طن ،ومن ثم ظهرت
فروق جردية فى كميات الــورق بـ  51طنا ،وعجز
فى الكرتون بـ  22طنا ،واألدهى أنه مت اعتماد تلك
الفروق من العضو املنتدب دون تقدير قيمتها أو
حتديد أسباب ظهورها باملخالفة للقانون واملعايير
املحاسبية.
أمــا فيما يخص الهيكل التمويلى واملصرفى
للشركة فكشف التقرير عن أن أرصــدة العمالء
املتوقفة تبلغ  6.4مليون جنيه ،منها ما هو متوقف
منذ عام  ،2014ويرتبط ذلك بعدم كفاية مخصص
الديون املشكوك فى حتصيلها ،بخالف الشيكات
املرتدة التى بلغت قيمتها  2.7مليون جنيه ،وأوراق

أسرار تدهور الهيكل التمويلى وانخفاض
رأس املال العامل بـ  46.7مليون جنيه

ضربت عرض احلائط بتعليمات الشركة القابضة ومازالت تستعني
بـ 3مستشارين يتقاضون رواتب ضخمة رغم اخلسائر املتكررة

القبض املرتدة التى جتــاوزت قيمتها  2.4مليون
جنيه.
فى حني بلغ رصيد الودائع البنكية  24.5مليون
جنيه مرهونة حلساب السحب على املكشوف ،كما
رصد التقرير استخدام  11.7مليون جنيه فى غير
الغرض املخصص لها ،بخالف الفوائد الدائنة
املستحقة على تلك الودائع منذ عام .2010
وف ــى ض ــوء مــا ســبــق مــن الطبيعى أن حتقق
الــشــركــة خــســائــر ضــخــمــة ،حــيــث وصــلــت قيمة
خسائر التشغيل إلى  26مليون جنيه ،نظ ًرا لقيام
الشركة ببيع منتجاتها بأقل مــن سعر التكلفة،
فيما انخفض رأس املال العامل بنحو  46.7مليون
جنيه ،وأرج ــع التقرير الرقابى هــذا االنخفاض
إلــى تــدهــور الهيكل التمويلى للشركة وتوقفها
عن ســداد التزاماتها اجلارية واحلتمية ،خاصة
تلك االلــتــزامــات املستحقة ملصلحة التأمينات
االجتماعية والتى تبلغ قيمتها  7.3مليون جنيه،
تستحق فوائد تأخير ،وكذلك مستحقات مصلحة
الضرائب التى تصل إلــى  5.5مليون جنيه ،كما
طالبت شعبة ضرائب كسب العمل شركة الــورق
بــســداد مستحقات بلغت  27مليون جنيه ،غير
أن الشركة اعترضت على تلك القيمة ،واعتبرته
تقدي ًرا جزاف ًيا.
أمــا النقطة األغ ــرب فــى ملفات تلك الشركة
فتكمن فى أنها ضربت عرض احلائط بتعليمات
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تتبعها،
ومازالت تستعني بـ 3مستشارين يتقاضون رواتب
ضخمة رغم اخلسائر املتكررة.

وحدة العجائن اجلديدة تكلفت  57مليون جنيه ومتوقفة عن العمل بسبب برنامج احلاسب اآللى

تكاسل املسئولني عن
حتصيل متأخرات
قيمتها  28.9مليون
جنيه من العمالء

خاص

جدًا

جتاهل تسجيل
 3شقق من
ممتلكات الشركة
باإلسكندرية
رغم صدور
أحكام صحة
ونفاذ

نظام التشغيل
يربط عملها
باملورد فى
اخلارج ومت
حتميله
غرامات تصل
إلى  394ألف
يورو مع عدم
توريد قطع
الغيار
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خبراء األمن القومى
األمريكى وقعوا
وثيقة تصف ترامب
باملتهور وسيعرض
األمن القومى
األمريكى للخطر

لم يتوقف اجلدل فى األوساط السياسية واالعالمية على املستويني االقليمى والدولى ،منذ اعالن
نتائج االنتخابات األمريكية ،ويبدو أنه لن يتوقف بصعود املرشح دونالد ترامب لرئاسة أكبر دولة
فى العالم ،لكن ما بني احلذر املشحون باملخاوف من صراحته التى وصفت بـ «الوقاحة» ،والشماتة
فى خسارة منافسته «هيالرى كلينتون» ،ال ميكن بحال من األحوال ،اغفال ارتياح قطاع عريض
داخل األوساط املصرية من تلك النتائج غير املتوقعة ،فى ظل االكتساح االعالمى غير املسبوق
لـصالح «هيالرى كلينتون» ،كما ال ميكن انكار توجس أنظمة احلكم على املستوى العربى ،فضال عن
جانب آخر يبدو فى غاية األهمية ،هو املتعلق بحالة من التوتر وعدم االتزان ،سيطرت على جماعة
اإلخوان خشية إدراجهم فى قوائم التنظيمات اإلرهابية ،إثر اتهامات «ترامب» ملنافسته بدعم
اجلماعة ،وإيصالهم حلكم مصر ،فضال عن التوعد مبحاكمتها ،جراء تورطها فى تعريض املصالح
األمريكية للخطر بصناعة الفوضى.

محمد عبد اللطيف يكتب

أهالينا

الصراع بينهما حول السياسة اخلارجية

خطة ترامب الغتصاب سلطة الكوجنرس
«األوامر
التنفيذية»
ورقة ترامب
لتنفيذ
سياساته
اخلارجية
والداخلية

البنتاجون:
ترامب يجهل
مبادئ الدستور
والقوانني
األمريكية
وتصريحاته
تقوض األمن
القومى
األمريكى
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ترامب

رؤية الرئيس اجلديد فى العالقات الدولية تتعارض مع توجهات حزبه
الــافــت لــلــنــظــر،أن ردود األفــعــال حــول النتائج جــاءت
سطحية ،ال ترقى لمستوى حدث سيساهم ،شئنا أم أبينا،
فى قلب موازين السياسة الدولية ،حيث تزاحمت ترجمة
المواقف المؤيدة والمعارضة لطرفى المنافسة فى الهرتالت
و«الــهــرى الفيسبوكى» ،فضال عن حصرها فى زاويــة رؤية
ضيقة ،ال تتجاوز حدود الشماتة ،على طريقة مشجعى كرة
القدم ،تارة نكاية فى الجماعة المارقة ،وتارة أخرى تخوفا
من المجهول القادم.
قبل الغوص فى التفاصيل ،ال بد من اإلشــارة إلى بعض
الحقائق الغائبة عن أذهــان الشامتين فى هزيمة «هيالرى
كلينتون» ،والمهللين لنجاح «ترامب» ،مفاد ما أود اإلشــارة
إليه ،يدور فى فلك ،التفرقة بين المرشح ترامب والرئيس
ترامب ،فالمرشح ال تحكم تصريحاته أى ضوابط ،ال يدخر
جهدا فى توجيه ضرباته المميتة لخصومه ،بهدف كسب
أرض جديدة فى أوســاط الناخبين ،يسعى لفضح منافسيه
بكل الوسائل الالأخالقية بالنسبة لموروثاتنا المشروعة فى
المجتمعات الغربية ،أما الرئيس فيختلف تماما عن المرشح،
فهو مسئول منضبط تخضع كلماته وتصريحاته للتحليل
والتفسير ،باعتبارها ترجمة لسياسة الدولة وتوجهاتها،
المرشح يقول ما يريد ،تماشيا مع مبدأ برجماتى« ،اللى
تكسب به العب به» ،أما الرئيس فال تحكم أهواؤه الشخصية
ومطامحه الــذاتــيــة ،التوجهات السياسية لــبــاده ،كما أن
خطواته محسوبة تصرفاته محكومة بمصالح الدولة العليا
وأمنها االستراتيجى ،هو ال يخضع لالبتزاز ،لكنه يستطيع
المواءمة بين الضرورات واألوضاع الطارئة.
الــواليــات المتحدة دولــة مؤسسات ورؤيتها فى القضايا
الخارجية ال تتغير حسب توجهات قاطن البيت األبيض،
أيا كان اسمه ..ريجان ،أوباما ،بوش ،كلينتون ،فهناك دوائر
مؤسسية ومراكز بحثية هى وحدها التى تحدد اإلطار العام
لتوجهات أكبر دولــة فى العالم ،أمــا رؤيــة الرئيس ،فتكمن
فى قدرته على التكتيك لتنفيذ استراتيجية الدولة وتحقيق
مصالحها األمنية وتأكيد نفوذها ،هــذا القول ليس كالما
مرسال ،لكنه حدث بالفعل مع أوباما وقبله جورج دبليو بوش،
وقبلهما بيل كلينتون وبوش األب ،وبالتأكيد سوف يحدث مع
أى رئيس قادم يجلس على المكتب البيضاوى.
لم يقدم دونالد ترامب ،رغم الكثير من تصريحاته أثناء
السباق االنتخابى ،سياسة محددة واضحة المعالم للتحديات
التى ستواجهه حال فوزه بمنصب الرئيس ،لكن تصريحاته
حول قضايا السياسة الخارجية ،واألمــن القومى األمريكى
جاءت مثيرة للجدل ،بل تمثل قطيعة مع األسس التقليدية
للسياسة الخارجية للحزب الجمهورى .وتكشف تصريحاته
عن تبنيه للنهج االنعزالى للسياسة الخارجية األمريكية،
رافعا شعار «أمريكا أوال».
فهو وفق ما أفصح عنه يسعى إلى تقليل الوجود العسكرى
األمريكى خارجيا ،انطالقا من أن حلفاء الواليات المتحدة
يستغلونها عسكريا ،لذا ،أعلن أنه فى حال انتخابه رئيسا
لــلــواليــات المتحدة -سيقوم بــإغــاق الــقــواعــد العسكرية
األمــريــكــيــة غير الــضــروريــة ،وسيطالب حلفاء الــواليــات
المتحدة التى تضم قواعد أمريكية بأن تدفع أمواال مقابل
حمايتها ،كما وعد بتقليل االلتزام األمريكى فى حلف شمال
األطلنطى (الناتو) ،وطالب حلفاءها األوروبيين بمضاعفة
إســهــامــاتــهــم فــى الــحــلــف ،فللمرة األولــــى ،يشكك مرشح
رئاسى فى جدوى التحالفات الخارجية ،والوجود العسكرى
األمــريــكــى ،الــلــذيــن يــعــدان أحــد مــرتــكــزات االستراتيجية
األمريكية.
كل هذه األطروحات التى صدرت بصورة اعالمية وصنعت
ضجيجا ،تــؤكــد عــدم خــبــرة تــرامــب فــى العمل السياسى
والــشــئــون الــدولــيــة ،لــذا فــإن سقف الــتــوقــعــات المشحون
بالمخاوف ،مفتوح بــا ح ــدود ،لكن جانبا منها يرجح أن
الرئيس الجديد للواليات المتحدة األمريكية لن يتمكن من
االنفراد بالدور الرئيسى فى صنع السياسة الخارجية ،ألن
التركيز سيكون أكثر على قضايا الــداخــل األمريكى ،فى
المقابل ،سيزيد دور الكونجرس فى عملية صنع السياسة
الخارجية ،مــن خــال سلطاته التشريعية ،وفــى ظــل عدم

خبرة الرئيس ،فإنه سيكون أكثر اعتمادا على مستشاريه
والمقربين منه ،وهؤالء سيشكلون رؤيته.
قطعا ،سيكون هناك تنافس بين المؤسسات المشاركة
فى صنع السياسة الخارجية ،السيما مع رغبة الرئيس
فى التركيز على الداخل ،فى وقت ستسعى فيه األجهزة
التنفيذية إلى الدفاع عن دور أمريكى أكثر انخراطا فى
الشئون الدولية لتعدد التهديدات التى تواجهها ،خاصة
أن الــدســتــور األمــريــكــى يقيد الــمــؤســســات السياسية،
عبر إعــطــاء غيرها صالحيات واســعــة للرقابة عليها،
وكــبــحــهــا إذا م ــا تــمــادت
فـــــى اس ـ ــت ـ ــخ ـ ــدام تــلــك
الــصــاحــيــات ،أو سعت
ل ـ ــل ـ ــس ـ ــي ـ ــط ـ ــرة ع ــل ــى
صالحيات غيرها.
أيــضــا م ــن الــنــاحــيــة
الدستورية يــشــارك فى
عــمــلــيــة صــنــع الــســيــاســة
ال ــخ ــارج ــي ــة الــســلــطــتــان
التشريعية والتنفيذية،
حـــيـــث ن ـ ــص الـــدســـتـــور
عــلــى أن للكونجرس حق
إعـــان ال ــح ــروب (الــمــادة
األولــى/الــفــقــرة الــثــامــنــة).
ولكنه فى الوقت ذاتــه ،يقرر
أن الــرئــيــس هــو الــقــائــد األعلى
للقوات المسلحة (المادة الثانية/الفقرة
الثانية) ،لكن الممارسة الواقعية تكشف
عن حقيقة ،مفادها أن رؤساء الواليات
المتحدة استطاعوا االلتفاف على
ســلــطــة ال ــك ــون ــج ــرس فـــى إعـــان
ال ــح ــروب عــبــر مــبــرر اإلجـــــراءات
الدفاعية لحماية مصالح الواليات
الــمــتــحــدة ،حــيــث اتــخــذ أكــثــر من
رئيس أمريكى قــرار شن الحرب
ب ــص ــورة مــنــفــردة دون الــرجــوع
إلـــى الــكــونــجــرس ،إمـــا بالعمل
عــلــى تشكيل تــحــالــفــات دولــيــة ،أو
اســتــنــادا إل ــى قـــــرارات صــــادرة من
مجلس األمــن الــدولــى ،لعل آخــر تلك
الحروب مشاركة القوات األمريكية فى
تحالف دولى قاد علميات عسكرية ضد
الرئيس الليبى معمر القذافى ،األمر
الذى ساهم فى تنامى االرهــاب وتقوية
شوكته.
رغم أن االتهامات المصاحبة للحملة
االنــتــخــابــيــة لــم تــكــن بــعــيــدة عــن ال ــرؤى
المستقبلية للرئيس الــجــديــد ،إال أنها
حملت قــدرا من الوقاحة غير المسبوقة
فــى تــاريــخ االنــتــخــابــات األمــريــكــيــة ،لما
تضمنته من انتهاكات الطرفين للمسالك
الشخصية ،وإن كان هذا مقبوال فى تلك
المجتمعات ،إال أنها فى ذات الوقت كشفت
لنا جانبا مضيئا ،يتعلق بما جرى فى مصر
والــمــنــطــقــة الــعــربــيــة خ ــال ســنــوات حكم
أوباما ،هذا الجانب يفضح الدور الذى لعبته
«هيالرى» فى إيصال جماعة اإلخوان لحكم
مصر ،ومشاركتها فــى صناعة التنظيمات
هيالرى
اإلرهابية وتدريبها ودعمها بالسالح المتطور
على نفقة الخزائن المتضخمة فى قطر لنشر
الفوضى فــى عــدد مــن البلدان العربية ،مثل
مصر وسوريا واليمن وليبيا ،تحت الفتة خادعة
براقة اسمها ثورات الربيع العربى
عمل على تشويه صــورتــه ،وإظــهــاره كرجل
مجنون سيورط الواليات المتحدة األمريكية فى

أزمات دولية ،لتمكين هيالرى كلينتون من الفوز على حسابه،
صنعوا لها حالة تأييد غير حقيقية ،استخدموا فيها كل
أنــواع التأثير ،بداية من استطالعات الــرأى ،ووصــوال
للسوشيال ميديا ،وجعلوا العالم يعتقد أن الرجل
مجنون وال يمكن له الفوز.
الــرجــل أدرك حجم التشويه ،فكشف مــا لديه من
معلومات ،كانت بمثابة نصال حادة مزقت منافسته على
المسرح السياسى ،وتوعد باستخدامها ضد جماعة
اإلخــوان ومناصريها من الحكومات المشبوهة ،من هنا
جاء التعامل السطحى والتهليل له دون النظر للمؤسسات
الدستورية فى أمريكا ،كما استطاع النفاذ إلى أوساط
المهمشين وقــاطــنــى الــريــف ،فــهــو يشبههم،
صريح إلى حد الوقاحة ،كسب تعاطفهم،
ألنــه وعــد بالتخلص من النخبة الفاسدة
فاقدة القدرة على حل المشاكل ،قدم لهم
نفسه المعادل العكسى ألوباما المخادع،
السياسى الــامــع خــريــج هــارفــرد ،نجم
المسرح الــقــادر على مخاطبة المثقفين
والتأثير عليهم ،بينما الكواليس مليئة
باأللعاب القذرة ،بدا أنه شخصية مناسبة
لتضميد جراح فترة بوش االبن ،الذى طبق
نظرية الــفــوضــى الــخــاقــة ودم ــر الشرق
األوســط بالكامل ،رغم ضعفه البين أمام
الصين وروســيــا ،بعد أن أوصــل الصراع
لدرجة يمكن من خاللها وصول العالم مرة
أخــرى إلــى لحظة التدمير الــنــووى المتبادل،
بسبب الخالف حول سوريا.
االنــتــخــابــات األمــريــكــيــة لــم تــكــن بــعــيــدة عن
الــدوائــر البحثية فــى الكثير مــن دول العالم
ومن بينها مصر ،التى تباينت فيها المواقف
االعالمية والنخبوية والرسمية أيضا ،تناولت
دراس ــة أعــدهــا عــمــرو عبد الــعــاطــى بمركز
األهرام للدرسات السياسية واالستراتيجية،
جــوانــب عــديــدة كــانــت مــحــل اهــتــمــام حــال
صعود تــرامــب لتولى الــرئــاســة ،فتضمنت
الرؤى فروق واسعة بين تطلعات المتابعين
والــمــمــارســة العملية خــاصــة فيما يتعلق
بالسياسة الخارجية ،فأشارت الدراسة الى
أن كثيرا ما يتخطى الرئيس اإلطــار التقليدى
لعملية صنع السياسة الخارجية بأن يمنح ملفا
أو مهمة من اختصاص وزارة الخارجية إلى أحد
األجهزة التنفيذية المعاونة له.
فعلى سبيل المثال ،عندما أراد الرئيس أوباما
المضى قدما فى سياساته لالنفتاح على إيران
وكوبا فى وقت مبكر من إدارته ،فإنه أوكل مهمة
االنفتاح مع األخيرة لنائب مستشار األمن القومى
بنيامين رودس ،والدبلوماسى األمريكى الالتينى
ريــكــاردو زونــيــجــا ،الــلــذيــن ق ــادا مــحــادثــات سرية
أدت لالنفتاح األمريكى على كوبا ،ولم تعرف وزارة
الخارجية بالمحادثات.
أيضا تلعب وزارة الدفاع «البنتاجون» دورا مركزيا
فــى عملية صنع السياسة الــخــارجــيــة فــى أوقــات
األزمـــات والــتــهــديــدات لــأمــن والمصلحة القومية
األمريكية ،حيث يكون للقوة العسكرية أولوية أولى
على ما عداها من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية،
مثل الدبلوماسية والــمــفــاوضــات .ودور الـ ــوزارة فى
عملية صنع السياسة الخارجية فى تزايد بعد تحوله
من دور تنفيذى إلى سياسى ،مع سعيها لتأكيد الهيمنة
األمــريــكــيــة عــلــى الــنــظــام ال ــدول ــى ،وعــســكــرة السياسة
الــخــارجــيــة ،بــعــد أحــــداث ال ــح ــادى عــشــر مــن سبتمبر،
وتزايد انتشار القوات األمريكية فى الــخــارج ،بعد انتهاء
الحرب الباردة ،كما تؤثر الوكالة فى عملية صنع السياسة
الخارجية األمريكية ،من خالل تقديم المعلومات السياسية
واالستراتيجية للمسئولين عن اتخاذ قــرارات تتعلق باألمن

القومى األمريكي ،وتقوم بأعمال سرية فى الخارج لتنفيذ
أهداف سياسية واستراتيجية محددة بأمر من الرئيس ،أو
بتفويض منه.
ومــع اخــتــاف ال ــرؤى بين الرئيس وع ــدد مــن الـــوزارات
والوكاالت الفيدرالية ،التى تلعب دورا مؤثرا فى عملية صنع
السياسة الخارجية ،فإن العالقة ستكون صراعية ،وكذلك
بين تلك األجهزة ذاتها.
وسيكون الصراع على أشــده بين ترامب ووزارة الدفاع
األمريكية لمخاوف العسكريين من عدم أهليته ليكون القائد
األعلى للقوات المسلحة ،حيث يرون أن أهم الصفات التى
تقوم عليها العسكرية األمريكية “حسن النظام واالنضباط”
ال تتوافر فى ترامب.
ويشير عديد من المسئولين العسكريين إلى أن المرشح
الجمهورى «يجهل مبادئ الدستور والقوانين األمريكية» ،وأن
تصريحاته تقوض األمن القومى األمريكى ،السيما خطابه
الــمــعــادى لــإســام ،وال ــذى مــن شأنه -حسب المسئولين
العسكريين -تعزيز قدرات تنظيم «داعش» ،كما أنها تقوض
من فرص الواليات المتحدة فى التصدى لأليديولوجيات
المتطرفة.
وتثير تصريحات ترامب ومواقفه من قضايا السياسة
الخارجية غضب النخبة الجمهورية ،حيث وقــع خمسون
جمهوريا من خبراء األمن القومى خطابا ،جاء به أن ترامب
سيكون «أكثر رؤساء الواليات المتحدة تهورا» ،وأنه «يفتقر
إلى الشخصية والقيم والخبرة ليكون رئيسا للبالد» ،كما أنه
سيعرض األمن القومى األمريكى وازدهارها للخطر.
ومــن بين الموقعين على الخطاب مسئولين عملوا فى
البيت األبــيــض ،ووزارتـ ــى الخارجية والــدفــاع فــى إدارات
جمهورية على مدى عقود من ريتشارد نيكسون إلى جورج
دبليو بوش.
وعلى الرغم من حاجة الرئيس لالستخبارات األمريكية
فى وقت تتزايد فيه التهديدات األمنية للواليات المتحدة
األمــريــكــيــة ،والــتــى تــفــرض على الرئيس الــتــواصــل الــدائــم
مــع االســتــخــبــارات ،واالســتــنــاد إلــى تــقــاريــرهــا فــى عملية
صــنــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة ،فـــإن تــصــريــحــات مسئولى
االســتــخــبــارات عــن تــرامــب ،وك ــذا تصريحات األخــيــر عن
التقارير االستخباراتية ،تكشف عن أن التوتر سيكون هو
محور العالقة بين الرئيس واالستخبارات األمريكية ،فكثير
من المسئولين االستخباراتيين يرون أن ترامب يمثل تهديدا
لألمن القومى األمريكى ،وأنه يرفض تغيير وجهة نظره بناء
على معلومات جديدة ،وليس لديه رغبة فى االستماع إلى
اآلخرين ،ويفتقر الحترام سيادة القانون.
كما يــرى رجــال االستخبارات األمريكية أن ترامب غير
مهتم بمعرفة الحقائق .لذا ،سيكون مسئولو االستخبارات
حذرين من تبادل المعلومات االستخباراتية معه لعادته فى
اإلدالء بتصريحات متهورة حول السياسة الخارجية ،والتى
يمكن أن تهدد األمن القومى األمريكى.
ومــن جانبه ،أعــرب المرشح الجمهورى أنــه ال يثق فى
معلومات أجهزة االستخبارات األمريكية ،فيتحدث عن أن
المعلومات االستخباراتية ،خالل السنوات العشر الماضية،
أدت إلى وضع كارثى خارج الواليات المتحدة وداخلها.
ومن المتوقع أن تشهد العالقة بين الكونجرس والرئيس
ترامب صراعا حول عملية صنع السياسة الخارجية ،سواء
كانت األغلبية فى الكونجرس من الحزب الديمقراطى،
الذى يعارض أفكار ترامب فى قضايا السياسة الخارجية،
أو حتى لو كانت جمهورية ،نظرا لتعارض رؤية ترامب حول
قضايا السياسة الخارجية مع أفكار الحزب الجمهورى
وبرنامجه الذى سيخوض به انتخابات الكونجرس ،ولهذا
فــقــد أعــلــن أكــثــر مــن عــضــو جــمــهــورى بــالــكــونــجــرس عــدم
التصويت لترامب وسيزداد التوتر بين الرئيس والكونجرس
مــع احــتــمــال سعى تــرامــب الغــتــصــاب سلطة الكونجرس
باستخدام «األوامر التنفيذية» لتنفيذ سياساته الخارجية ،أو
حتى الداخلية ،أو فرض حظر على هجرة المسلمين ،وأكد
ترامب أنــه ال يرفض استخدام الرئيس سلطاته إلصــدار
األوامر التنفيذية.

باألرقام
والوقائع:

الديون واملخالفات حتاصر مدينة اإلنتاج اإلعالمى
دائما ما توجه انتقادات ملدينة االنتاج
ً
اإلعالمى بسبب رئيس مجلس إدارتها
النائب أسامة هيكل ،وال تعود تلك
االنتقادات إلى التقصير فى أداء الرجل
ومجلس إدارته وإمنا ترجع إلى كونه
عضوا فى مجلس النواب احلالى ،ويجمع
ً
بني عمله كرئيس للشركة التى هى شركة
مساهمة مصرية بنظام املناطق احلرة ،وبني
عضويته للبرملان ،وهو ما يعنى أنه يتقاضى
راتبني أحدهما من املدينة واآلخر هو
مكافآت البرملان وجلانه وبدالته باملخالفة
للدستور والقانون.

حقيقة ضياع
 27مليون جنيه
فى اتفاقيات
بيع األراضى

ماسبيرو

 9.6مليون جنيه ديون مشكوك فى حتصيلها و  15.7مليون جنيه اضمحالل فى أرصدة العمالء
إميان بدر
ودائ ًما ما يرد «هيكل» وزير اإلعالم فى عهد
املجلس العسكرى على تلك االنــتــقــادات بأنه
الــرجــل الــذى أخــرج املدينة مــن ديــون وأزمــات
كــادت تضيعها ،ودخــل بها إلــى عصر املكاسب
واألربـــــاح ،ولــكــن عــلــى مــا يــبــدو ك ــان لألجهزة
الرقابية رأى آخــر ،حيث كشف تقرير اجلهاز
امل ــرك ــزى لــلــمــحــاســبــات ال ــص ــادر م ــؤخـ ـ ًرا عن
مخالفات جسيمة فى أداء إدارة الشركة ،خالفت
خاللها املعايير املحاسبية املصرية من بينها
وجــود عجز فى مكتبة األفــام لفيلم «رمسيس
الثانى» ،البالغ تكلفة اقتنائه  1.8مليون جنيه،
ولم تتم إجراءات التسوية الالزمة بشأنه.
كما رصــد تقرير الــركــزى للمحاسبات قيام
الشركة بتخصيص  25مليون جنيه فقط من
حساب األربــاح ملقابلة االلتزامات التى وقعت
عليها خالل عام  ،2015بناء على احلكم النهائى
الصادر لصالح شركة» 3إس» ،وهو ما ال يتفق
مع القانون ومعايير املحاسبة املصرية ،حيث
كان يتعني تخصيص  30مليون جنيه ،باإلضافة
إلى  3ماليني أخرى قيمة الرسوم القضائية.
وعــلــى ذك ــر األربــــاح لــم تــقــم إدارة الشركة
بتخفيض حقوق امللكية بقيمة ارتــفــاع رصيد
األربــاح املرحلة منذ عــام  ،2012وتبلغ قيمتها
 27مليون جنيه ،متثل قيمة ما مت مصادرته مما
ســدده بعض املتقدمني لــشــراء قطع األراضــى
املتاحة للبيع خالل عام  ،2010واإلخطر هنا –
بحسب التقرير -هو عدم توافر تأكيدات كافية
على أحقية الشركة فى تلك املبالغ فى ظل وجود

هيكل

واكد

إهدار  13.8مليون على
مسلسل عمرو واكد
املمنوع من العرض
نــزاعــات قضائية لعدم الــتــزام كل من الشركة
واملشترين بشروط االتفاقيات.
وف ــى ســيــاق مــتــصــل لــم تــأخــذ الــشــركــة فى
االعتبار مبلغ  10.6مليون جنيه قيمة املديونية
املستحقة عــلــى احتـــاد اإلذاعــــة والتليفزيون
عــن عــوائــد تسويق حــقــوق االســتــغــال لعامى
 2007و ،2008وكذا عوائد تسويق أفالم جهاز
السينما ،وهو ما ترتب عليه عدم ظهور حقوق
امللكية على حقيقتها أمــام مراقبى احلسابات

املنوط بهم إعداد التقارير الرقابية.
أمــا فــى ملف األص ــول الثابتة لــدى الشركة
رصد التقرير مخالفة أخرى ،حيث قرر مجلس
اإلدارة تخفيض مــصــروفــات إهـــاك أصــول
بنحو  27.4مليون ،باملخالفة ملعايير املحاسبة
واملراجعة املصرية ،كما لم تتضمن املصروفات
أثر إضمحالل العمل الدرامى»أهل إسكندرية»
وهو مسلسل تأليف بالل فضل و بطولة عمرو
واكد ،أنتجته املدينة ذات ًيا وبلغت تكلفته 13.8
مليون جنيه ،وكان مقر ًرا أن يعرض فى رمضان
 ،2014ولــكــن مت منعه مــن الــعــرض ألســبــاب
سياسية وأمنية؛ لتناوله قصة ضابط شرطة
فاسد.

صفاء حجازى تعود ملاسبيرو خالل أيام

صفاء

 تعود صفاء حجازى رئيسة احتاداإلذاعــــة والــتــلــيــفــزيــون ملــمــارســة مهام
عملها خــال األي ــام الــقــادمــة ،بعدما
حتسنت حالتها الصحية بشكل ملموس
خ ــال األيــــام املــاضــيــة عــقــب قيامها
بإجراء عملية جراحية داخل مستشفى
اجلـــاء الــعــســكــرى .وكــشــفــت مــصــادر
مطلعة أن صــفــاء تقضى حالي ًا فترة
النقاهة وأنها سوف تعود ملنزلها لقضاء
يــومــن أو ثــاثــة قــبــل ال ــع ــودة ملبنى
ماسبيرو.
وكــشــفــت امل ــص ــادر أن صــفــاء تقوم

مبتابعة كل ما يحدث داخــل قطاعات
ماسبيرو خاصة قطاع األخبار ،حيث
قامت بالتواصل مع قــيــادات القطاع
ملــتــابــعــة االســـتـــعـــدادات والــتــغــطــيــات
اخلاصة باالنتخابات األمريكية التى
جرت أمس وطالبتهم بالتركيز جيداً
خالل التغطيات تفادياً حلدوث أخطاء
واطــمــأنــت عــلــى الــتــريــتــبــات اخلــاصــة
بــاالتــفــاق مــع وكـــاالت األنــبــاء العاملية
وش ــخ ــص ــي ــات امل ــت ــح ــدث ــن وأعـــمـــال
اجلـــرافـــيـــكـــس اخلــــاصــــة مبــتــابــعــة
االنتخابات األمريكية.

أخبار سارة للعاملني فى ماسبيرو

إعفاء العالوات اخلاصة املضمومة إلى الراتب األساسى من أى
ضرائب أو رسوم ورد املبالغ التى مت خصمها بأثر رجعى

أخــبــار س ــارة للعاملني فــى مــاســبــيــرو ..مــن حقهم
احلــصــول على مستحقات مالية كثيرة ولكن رؤســاء
القطاعات يتقاعسون عن صرفها لكم ،ما أقوله ليس
كالماً انشائيا بل حقيقة مؤكدة تدعمها أحكام قضائية.
التفاصيل تشير إلى أن هاك حكماً قضائياً أصدره
مجلس الــدولــة فــى  8يناير  ،2015بإعفاء عــاوات
العاملني باجلهات اإلداريـ ــة واملــكــافــآت اخلــاصــة من
الضرائب والــرســوم ،وشــدد فى حيثيات احلكم على
استعادة هذه اخلصومات بأثر رجعى.
هــذا احلكم صــادر عن املحكمة اإلداريـــة لرئاسة
اجلمهورية مبجلس الدولة ،برئاسة املستشار طارق
نعمان الفيل ،نائب رئيس املجلس ،بــإلــزام اجلهات
اإلدارية بالدولة بإعفاء العالوات اخلاصة املضمومة
إلــى الراتب األساسى من أى ضرائب أو رســوم ورد
املبالغ الــتــى مت خصمها دون وجــه حــق .واستندت
املحكمة فى حيثيات حكمها إلى الفتوى التى أقرتها
اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مبجلس
الدولة ،والتى أوضحت فيها أن الضريبة على الرواتب
تسرى على ما تدفعه احلكومة ووحدات احلكم املحلى
والهيئات العامة وغيرها من األشخاص االعتبارية
العامة للموظف من راتــب مقابل العمل الفعلى وما
يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا
الراتب ،كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم
الــراتــب مــن دفــعــات دوري ــة وعلى مــا يدفع للموظف
بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل

األصلى ،وأعفى املشرع العالوات اخلاصة املضمومة
إلــى الراتب األساسى من أى ضرائب أو رســوم مبا
فيها الضريبة املــوحــدة على الــرواتــب ،ومــن ثم فإن
اإلعفاء يقتصر على قيمة هذه العالوات وال ميتد إلى
غيرها من أى مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كاحلوافز
واملكافآت واألجــور اإلضافية التى تصرف منسوبة
إلى األجر األساسى ،فى هذا السياق كشفت مصادر
مطلعة مبصلحة الــضــرائــب أن املصلحة خاطبت
قيادات ماسبيرو لصرف هذه املستحقات للعاملني
بأثر رجعى إال أنهم لم يتلقوا رداً من احتاد اإلذاعة
والتليفزيون حتى اآلن.
وكشفت املصادر أن احلكم املشار إليه أعطى العامل
احلــق فى إعفاء الــعــاوات اخلاصة املضمومة إلى
راتبه األساسى طب ًقا للقانون رقم  29لسنة  1992وما
تاله من قوانني من أى ضرائب
أو رســــوم م ــع إلـــــزام اجلــهــة
اإلداريــــــــــة بـــــأن ت ــرد
إلــيــه املــبــالــغ الــتــى مت
خصمها منه
دون وجـــه
ح ــق م ــع ما
يترتب على
ذلــــــــك مــن
آثــار وفــروق
مالية.

فضيحة «رمسيس
الثانى» فى مكتبة
األفالم بـ  1.8مليون.
وعلى صعيد الديون جــاء فى تقرير اجلهاز
امل ــرك ــزى لــلــمــحــاســبــات أن إجــمــالــى الــديــون
املشكوك فى حتصيلها وصــل إلــى  9.6مليون
جنيه ،بعضها يعود إلــى عــام  2003ومــا بعده،
حيث اعترفت شركة مدينة االنــتــاج اإلعالمى
نفسها بعدم حتقيق أى تدفقات نقدية منها،
نظ ًرا ملرور فترات زمنية طويلة ،كما بلغت قيمة
اإلضمحالل فى أرصــدة العمالء واحلسابات
املدينة األخرى  15.7مليون جنيه.

وإذا كــانــت إدارات الــشــركــة املتعاقبة منذ
سنوات طويلة ال تهتم باحلفاظ على حقوقها،
فــمــن الــطــبــيــعــى أن يــلــحــظ الــتــقــريــر عــدم
قــيــام الــشــركــة بــإثــبــات حــقــوق امللكية حلماية
استثماراتها فــى الــشــركــات الشقيقة ،والتى
بلغت نسبة االضمحالل فى مساهمات بعضها
 %50حتى عام  ،2012كما لم تقم مدينة االنتاج
اإلعــامــى مبــوافــاة اجلــهــاز بــالــقــوائــم املالية
لتلك الــشــركــات خ ــال األعــــوام الــتــالــيــة ،فى
حني لم تفصح الشركة فى قوائمها املالية عن
مساهماتها فى شركة مصر للسينما بنحو 10
ماليني جنيه ،من إجمالى رأس املال البالغ 20
مليون جنيه.
وفــى سياق عالقة مدينة اإلنــتــاج اإلعالمى
بالشركات والكيانات األخرى أثبت التقرير عدم
صحة مساهمة إحتاد اإلذاعــة والتليفزيون فى
تأسيس الشركة بحصة عينية مــن األراض ــى
املخصصة لــاحتــاد مــن قــبــل ال ــدول ــة ،بهدف
إنشاء مركز تليفزيونى ،حيث كان رئيس الوزراء
عــام  1985قد أصــدر قــرا ًرا بذلك ،ووقتها مت
تقييم تلك املساهمة بـــ 366مليون جنيه ،وهو
ما ترتب عليه عــدم قــدرة شركة مدينة االنتاج
اإلعــامــى على التصرف فى تلك القيمة وهو
مــا وصــفــه التقرير بــأنــه قيد على رأس مال
الشركة ،بنسبة تبلغ  %27.8من إجمالى رأس
املــال ،وأوضــح التقرير أنه فى وقتها مت إخطار
وزير اإلعالم الذى كان صفوت الشريف كما مت
إبالغ رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات ،حيث
قرر األخير إحالة األمر إلى مجلس الدولة للبت
فيه وف ًقا لنصوص قانون املناطق احلرة والئحته
التنفيذية.

بطالن قرار اجلمعية العمومية بشأن توزيع  37.9مليون
جنيه وإحالة التجاوزات للنيابة العامة
رغـــــم أن إدارة ال ــش ــرك ــة احل ــال ــي ــة ملــديــنــة
ـاحــا
ـمــا أنها أصبحت حتقق أربـ ً
اإلنــتــاج تؤكد دائـ ً
معقولة ،ولــكــن جــاء فــى تقرير اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات أن اجلمعية العمومية اتخذت قــرا ًرا
ثبت بطالنه بشأن زيادة رأس املال املصدر واملدفوع
ً
متويل من األرباح املرحلة،
بنحو  37.9مليون جنيه
وتوزيعها على املساهمني فى شكل أسهم ،وأرجع
املــراقــبــون بــطــان الــقــرار الــصــادر عــن اجلمعية
العمومية املنعقدة فى يناير 2013؛ النقضاء املدة

القانونية لتنفيذ القرار.
كما أكد التقرير على وجود مخالفات وجتــاوزات
فــى بــعــض االتــفــاقــيــات والــتــعــامــات الــتــى متــت
بالشركة ،أدت إلى تكبيدها خسائر وعرضت أموالها
للمخاطر ،بسبب ضعف نظم الرقابة الداخلية وعدم
احلصول على موافقة السلطة املختصة ،وعلى أثر
ذلك قامت الشركة نفسها بإحالة بعض املخالفات
إلى النيابة العامة ،كما مت رفع دعاوى قضائية ضد
املتسبنب فى مخالفات أخرى.

مالية وإدارية و «ابتزاز جنسى»

مسئول سابق يكشف فضائح قيادات ماسبيرو احلالية
مــن بــن املفاجآت التى ال يعلم عــدد من
قيادات احتــاد اإلذاعــة والتليفزيون احلالية
عنها شيئ ًا ،أن قيادي ًا سابق ًا باملبنى متت
اإلطــاحــة بــه منذ أشهر قليلة قــدم بالغات
ضـــد بــعــض الـــقـــيـــادات احل ــال ــي ــة وأرفــــق
بــهــا مجموعة مــن املــســتــنــدات واملــعــلــومــات
والتحقيقات واألخبار واملقاالت التى نشرت
بالصحف الــورقــيــة وامل ــواق ــع اإللــكــتــرونــيــة
و»املنتديات» على مواقع التواصل االجتماعى
والتى تكشف عن الكثير من وقائع الفساد
املالى واألخالقى والتى وصلت حلد (االبتزاز

اجلنسى) لعدد من قيادات املبنى البارزين
والذين ال يزالون يشغلون مواقع قيادية حتى
اآلن.
وكشفت مصادرنا املطلعة أن هذه الوقائع
كانت وال تــزال محل اهتمام كبير من جانب
املسئولني فــى عــدد مــن اجلــهــات القضائية
والرقابية واألمنية ،وأنها سوف تغير مجرى
التحقيقات فــى العديد مــن القضايا ،ومن
املنتظر أن يكون لها دور كبير عند إعــان
حركة التغييرات اجلــديــدة داخــل ماسبيرو
بقطاعاته املختلفة.

اتهام (الترزى)
بالتزوير فى أوراق
رسمية
كــشــفــت مـــصـــادر مطلعة
أن (تـــــــــــرزى) م ــاس ــب ــي ــرو
الشهير سوف يتم استدعاؤه
خالل األيام القادمة للمثول
أمـ ــام جــهــة قــضــائــيــة رفيعة
املــســتــوى للتحقيق مــعــه فى
وقـــائـــع ال ــت ــزوي ــر اخلــاصــة
بـــــــــــأوراق ومــــلــــف خ ــدم ــة
شخصية «مسنودة» من أحد
القيادات البارزة داخل املبنى
بتهمة إخــفــاء بعض امللفات
والــتــزويــر فــى أوراق رسمية
وارت ــك ــاب مــخــالــفــات مالية
وإدارية جسيمة.
وباملناسبة ..شوهد الترزى
مـــع رئ ــي ــس ال ــق ــط ــاع الـــذى
يعمل به أكثر من مــرة خالل
األســابــيــع القليلة املــاضــيــة
خــال تــرددهــمــا على مبنى
إح ــدى اجلــهــات القضائية
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــمــا بــتــهــمــة
بارتكاب مخالفات وجتاوزات
قــانــونــيــة وإداريــــــة واســتــمــر
التحقيق معهما فى كل مرة
لــعــدة ســاعــات (الــتــفــاصــيــل
لدينا وســوف نقوم بنشرها
قريباً).

جهات رقابية تفتح ملفات (التنصيص فى السبوبة)
 جهة رقابية تقوم حالي ًا بإجراء حتقيقات موسعة حول ما يسمى بظاهرة (التنصيصفى السبوبة) داخل برامج أكثر من قناة رئيسية داخل املبنى ،حيث قامت بعض القيادات
بوضع أسماء بعض األشخاص ممن ال عالقة لهم مبجال اإلعداد
فى ميزانيات عــدد من البرامج ،وفــى يــوم صــرف املرتبات
واملستحقات يقوم هــذا الشخص الــذى مت وضــع اسمه
بدفع نصف املبلغ الذى حصل عليه لـ (الباشا الكبير)
وغالبا ما يكون هذا الباشا ممن يتولون مناصب
مــديــر اإلدارات أو مــن بــن مــخــرجــى الــبــرامــج
والذين يقومون بوضع امليزانيات!!

العـدد 199
األربعاء 2016/11/23

البدرى يوجه
بوصلته للدفاع
ويدرس تأجيل ضم
مهاجم جديد..

ربيعة يربك حسابات الصفقات الشتوية لألهلى
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

عبدامللك

أحمد عيد يتمسك
بامللعب ويرفض
دكة التدريب
كتبت – سارة عبد الباقى
رفض أحمد عيد عبد امللك صانع
ألعاب فريق طالئع اجليش اقتراحا
تلقاه من مسئولى النادى العسكرى
إلعالن اعتزاله نهاية املوسم اجلارى،
واالنــضــمــام للجهاز الــفــنــى للفريق
بداية من املوسم اجلديد.
ورد العــب الزمالك السابق على
عــرض الطالئع بتأكيده أنــه مــازال
قادراً على العطاء فى امللعب ملوسم أو
اثنني على أقل تقدير ،مبدي ًا رفضه
الــتــام لفكرة االعــتــزال نهاية املوسم
اجلارى.
وكــان أحمد عيد قد أحــرز هدف
ال ــف ــوز الــقــاتــل لــفــريــقــه ف ــى مــرمــى
االحتـ ـ ــاد الــســكــنــدرى ف ــى اجلــولــة
املــاضــيــة بــالــدورى فــى الــلــقــاء الــذى
انتهى بفوز الفريق العسكرى بهدفني
مقابل هدف واحد ،وحتدث الالعب
عن هدفه احلاسم فى شباك زعيم
الثغر قائ ً
ال :أشعر مبسئولية كبيرة
فى امللعب ،ويسبب لى الضغط نوع
من العصبية أثناء املــبــاراة ،وخاصة
عندما تكون النتيجة سلبية.
وأضــاف عيد :نسعى أن نكون فى
مــركــز مــتــقــدم ،ولــديــنــا الــقــدرة على
العودة للمباراة كما حدث اليوم بعد
تأخرنا بهدف.
وأكــمــل الع ــب الــزمــالــك الــســابــق
تصريحاته« :يتبقى لــى  6أهــداف
حتى أدخ ــل ن ــادى املــائــة ،أمتــنــى أن
أحرزهم هذا املوسم».
وجتدر اإلشارة الى أن فريق طالئع
اجليش يستعد ملواجهة األهلى اليوم
األربـــعـــاء ضــمــن اجل ــول ــة الــعــاشــرة
للدورى املمتاز.

أصبح اجلهاز الفنى للنادى األهلى
بقيادة حسام البدرى فى مأزق شديد
بعدما تسبب جتــدد إصــابــات رامــى
ربيعة فى الركبة وشعوره بآالم مبرحة
فــى مــوضــع إصابته القدمية فى
إربــاك حساباته مــدرب القلعة
احلــمــراء وجعلته يعيد النظر
فى موضوع التعاقد مع مهاجم
أجنبى.
وبدأ البدرى يفكر فى التعاقد
مع مدافع من الدورى املحلى
لتدعيم صفوف الدفاع
فى يناير املقبل فى ظل
عدم قناعته مبستوى
محمد جنيب خالل
الـــفـــتـــرة املــاضــيــة
البدرى
ورفـــــض االعــتــمــاد
عـــلـــيـــه فــــــى آخــــر
م ــب ــارات ــن الـــــدورى

والدفع بأحمد حجازى مكانه.
ويدرس البدرى بجدية كبيرة خالل
الفترة القادمة بعد أن وصله تقرير
الطبى من اخلبير األملانى ماير يفيد
بــأن الــاعــب عــمــره االفــتــراضــى فى
املالعب قد ال يتعدى سنتني كاملتني
حــيــث يــعــانــى رامـــى ربــيــعــة مــن تآكل
فى غضروف الركبة ولم تنجح
جراحته فــى أملانيا ومــع كل
تــدريــب س ــوف يشعر بــآالم
مــبــرحــة ورشـــح فــى الركبة
ومعها يعلن الالعب اعتزاله
كــرة الــقــدم فــى ســن مبكرة
للغاية.
وكـــــان الــــبــــدرى يفكر
خالل فترة االنتقاالت
القادمة باالستعانة
مب ــه ــاج ــم أجــنــبــى
واســـتـــقـــر عــلــى
ثـــــــاث ســيــر
ذاتــــيــــة وه ــم
املـــــهـــــاجـــــم

الكولومبى ديفيد كاسترو العب صن
داونز وخاما بيليات زميله فى الفريق
اجلنوب أفريقى واألجنولى جيسون
مهاجم فريق أول أغسطس.
وبـ ــدأ ال ــب ــدرى يــفــكــر فــى محمود
عــاء مــدافــع وادى دجــلــة للحصول
على خدامته فى يناير القادم إال أن
إدارة وادى دجلة طلبت  10ماليني
جنيه لالستغناء عن محمود عالء فى
يناير القادم بسبب على أبو جريشة
املــشــرف على الــكــرة فــى وادى دجلة
الـ ــذى رف ــع املــقــابــل املــــادى إل ــى 10
ماليني جنيه.
وكان ربيعة قد أجرى جراحة إزالة
غــضــروف الــركــبــة فــى الــقــاهــرة إال
أن اجلــراحــة «تــلــوثــت» ممــا أدى إلى
شــعــور املــدافــع ب ــآالم شــديــدة ومعها
يــقــرر اجلــهــاز الطبى لألهلى سفره
إلى أملانيا للعالج هناك وبعد العودة
وحــســب تــأكــيــدات مــايــر فــى بــدايــة
برنامجه التأهلى فــى امللعب يشعر
ربيعة بآالم مبرحة بعد اجلرى يومني

كتب – محمد الصايغ

بــالـتــزامــن مــع ب ــدء ال ـعــد الـتـنــازلــى النـطــاق
بـطــولــة أمم أفــريـقـيــا  2017ب ــاجل ــاب ــون ،ووض ــع
اجل ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــى ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــى ب ـق ـيــادة
هيكتور كوبر يــده على القائمة التى سيخوض
بـ ـه ــا «ال ـ ـ ـكـ ـ ــان» ،مـ ــع وضـ ـ ــع ق ــائـ ـم ــة اح ـت ـيــاط ـيــة
حتسبا ألى إصــابــات أو ظــروف طارئة قد تربك
احل ـس ــاب ــات ف ــى ال ـل ـح ـظــات األخ ـ ـيـ ــرة ..وه ـنــاك
ب ـعــض األسـ ـم ــاء الــام ـعــة ال ـت ــى ب ــات مـصـيــرهــا
مـ ـجـ ـه ــوال قـ ـب ــل انـ ـ ـط ـ ــاق م ـع ـس ـك ــر ال ـف ــراع ـن ــة
استعدادا للبطولة..
ً
¿ رامى ربيعة
تلقى جــهــاز املنتخب صــدمــة شــديــدة بعد
الكشف عن اإلصابة التى تعرض لها الالعب،
والــتــى مت اكتشافها مــن خــال الفحوصات
الطبية التى أجراها ،ويعانى ربيعة من تآكل
فى الغضروف الداخلى للركبة وخضع الالعب
جلراحة املنظار ،إال أن اإلصابة تعاود الالعب
باستمرار وحتى اآلن لم يتحدد موعد نهائى
لعودة الالعب للمالعب.
ويعد ربيعة من أكثر الالعبني داخل الفريق
األحمر ،الذين تعرضوا إلصابات طويلة املدى،
أبــرزهــا اجلــراحــة الــتــى أجــراهــا فــى مستهل

لطفى

مشواره مع الفريق األول باألهلى ،فبعد أقل
من موسمني اشتكى ربيعة من آالم فى فقرات
الظهر وطلب البرتغالى مانويل جوزيه سفر
الالعب إلى أملانيا من أجل عالجه.
¿ مصطفى فتحى
يــســافــر مــصــطــفــى فــتــحــى ص ــان ــع ألــعــاب
الزمالك ،إلى أملانيا األسبوع املقبل للخضوع
للعالج مــن اإلصــابــة التى حلقت بــه مؤخرا،
متهيداً للعودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق
األبيض بعد تلقى العالج.

ومــن املــقــرر أن يخضع فتحى للفحوصات
الطبية بأملانيا للتأكد من اإلصابة التى حلقت
به واملــدة التى سيغيب عنها عن الفريق بعد
تضارب اآلراء حــول تشخيص إصابته ،حيث
فــى الــبــدايــة كشف أميــن زيــن طبيب الفريق
السابق إنها قطع فى غضروف الركبة قبل أن
يجرى الالعب أشعة جديدة ويؤكد أنها مجرد
كدمة فى الركبة ..وهو ما يثير الغموض حول
مصير الالعب ومشاركته فى الفترة املقبلة فى
املباريات.
¿ مروان محسن
كشف خالد محمود طبيب األهلى أن مهاجم
الفريق مــروان محسن ال يعانى من أى اصابة
مزمنة ،بعدما أش ــارت تقارير إعالمية إلى
إصابة محسن بإصابة مزمنة ،حيث إنه يعانى
مــن إصــابــة فــى احل ــوض أبــعــدتــه عــن األهلى
مؤخرا.
وأضــــاف طــبــيــب األهــلــى أن الــاعــب يعانى
مــن آالم فــى احل ــوض ،وهــى نــوع مــن اإلصــابــات
يحتاج إلى وقت طويل للتخلص منها لكنها ليست
مــزمــنــة ..وأكــمــل طبيب األهــلــى أن مـــروان كان
يعانى من هــذه اإلصــابــة وقــت أن كــان العبا فى
صفوف اإلسماعيلى وشارك وهو لم يتعاف بشكل
نهائى ،وكذا احلال مع املنتخب ..وواصل محمود
أن محسن يخوض فى الوقت احلالى برنامجا

عالجيا من أجل جتهيزه للعودة واملشاركة وهو ما
لم يتحدد حتى اآلن.
¿ حسام باولو
استدعى األرجنتينى هيكتور كــوبــر ،حسام
باولو مهاجم سموحة ملعسكر الفراعنة ،استعداداً
ملــواجــهــة غــانــا األخ ــي ــرة ف ــى اجل ــول ــة الــثــانــيــة
لتصفيات مونديال روسيا .2018
وجاء استدعاء باولو بعد تأكد غياب
أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج
ب ــراج ــا بــســبــب اإلصـــابـــة ،م ــا يعنى
أن بــاولــو خــارج حسابات كوبر وأنــه
سيعتمد على باسم مرسى وكوكا فقط
فى الهجوم.
¿ على لطفى
ب ــات عــلــى لطفى ح ــارس مــرمــى فريق
إنبى ،خــارج حسابات اجلهاز الفنى قبل
أمم افريقيا ،فى ظل تألق الثالثى عصام
احلــضــرى ح ــارس دجــلــة وشــريــف إكــرامــى
حـ ــارس األهــلــى وأحــمــد الــشــنــاوى حــارس
الــزمــالــك ،وف ــى حالة
ع ـ ــدم إصـ ــابـ ــة أى
م ــن ــه ــم ســيــغــيــب
لطفى عن الكان
األفريقى.

متعب يشعل الفتنة داخل إدارة األهلى
كتب – سارة عبد الباقى
تسيطر حالة من الغليان على أروقة مجلس إدارة النادى
األهلى بسبب عماد متعب مهاجم فريق الكرة األول والذى
باتت أيامه داخل النادى معدودة ،بعد واقعة جتاوزه على
حسام البدرى املدير الفنى للفريق.
كــان عــدد مــن أعــضــاء مجلس إدارة األهــلــى قــد أبــدو
رفضهم لفكرة رحيل متعب وطالبوا بضرورة بقائه باعتباره
واحــداً من رموز الفريق األحمر فض ً
ال عن أنه قادر على
العطاء ،واختلف معهم فى الرأى مجموعة أخرى ترى أن
تقرير مصير الالعب حق أصيل للبدرى مــدرب الفريق
والذى أخرج بدوره متعب من حساباته متاماً.
وزاد من غضب الفريق املؤيد لبقاء متعب التصريحات
الــتــى خــرجــت على لــســان مرتضى منصور رئــيــس نــادى
الزمالك والتى أكــد فيها أنــه ال ميانع التعاقد مع عماد
متعب مهاجم األهــلــى خــال الفترة املقبلة ولكنه وضع
شرطا واحدا لإلمتام التعاقد.

وحتــدث منصور عن األمــر وقــال« :عماد متعب العب
كبير وذو قيمة فنية كبيرة ،بالتأكيد ال أمانع التعاقد معه
ولكن هناك شرطاً واحداً لذلك».
وأكمل« :يجب أن يكون األهلى لديه موافقة على
امتام االنتقال ،هناك اتفاق بينى وبني مسئولى
القلعة احلــمــراء على عــدم انــتــقــال أى العب
للنادى اآلخر فى أثناء فترة تعاقده».
واختتم رئيس الــزمــالــك تصريحاته« :ال
أحب أن يكون هناك جنم أوحد فى الفريق،
ال منتلك أســطــورة فــى فريقنا وشيكاباال
لــيــس ك ــذل ــك ،أســطــورتــنــا ه ــى الــفــريــق،
وبالتالى فال مانع من التعاقد مع متعب».
ويرى أعضاء األهلى املؤيدين الستمرار
متعب داخ ــل أســـوار القلعة احلــمــراء أن
انتقاله للزمالك سيفتح أبواب هجوم كبيرة
على إدارة النادى من اجلماهير التى لن
تتقبل فكرة انتقال أحد رموز فريقها الى
الغرمي التقليدى.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
حفنى يحتفل بقدوم خديجة
عريس الزمالك يرفض
بعقيقة فى ميت عقبة
نقل إقامته لإلسكندرية
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فـــــى امل ــل ــع ــب
فقط.
يـــذكـــر أن ربــيــعــة
يــعــانــى مــن سلسلة من
اإلصــــابــــات مــنــذ صــعــوده
للفريق األول حيث أهمل جهاز
الــنــاشــئــن فــى عــاجــه حــيــث كــان
يــلــعــب لــفــرق الــشــبــاب والــنــاشــئــن
دفعة واحــدة مما أدى إلــى إصابته
فى الفقرة الرابعة واخلامسة فى
الظهر بشكل صعب جدا.
وقــرر اجلهاز الفنى لألهلى أكثر
من مرة منح رامى ربيعة من املشاركة
فــى التمرينات وقــام الــدكــتــور خالد
محمود طبيب الفريق مبنح الالعب
حــقــنــة مــســكــنــة ،ومــنــحــه راحــــة من
املشاركة ،وقرر أخيرا البدرى إعفاء
ربيعة من املشاركة فى املباراة الودية
الــتــى أقــيــمــت أمـــام جينيس بسبب
شــعــور الــاعــب ببعض اآلالم فى
الركبة ،حيث فضل اجلهاز إراحته
حتى ال تتفاقم اإلصابة.

رفــض بــاســم مــرســى مهاجم الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك تغيير
محل إقامته بعد زواجــه ،وفضل مهاجم
الزمالك االستمرار فى منزله الحالى
الذى يقع فى منطقة حدائق األهرام.
وطلبت العروس من مرسى شراء منزل
جــديــد فــى مــديــنــة اإلســكــنــدريــة ،حيث
إنها من أهــل المدينة الساحرة ،وذلك
من أجل قضاء اإلجــازات هناك بجانب
أسرتها.

أق ــام أيــمــن حفنى صــانــع ألــعــاب الــفــريــق األول
لكرة القدم بنادى الزمالك عقيقة لالعبى الفريق
بمناسبة قدوم مولودته «خديجة».
وحرص العبو الفريق األبيض على تهنئة حفنى
بقدوم مولودته الجديدة خالل العقيقة التى أقامها
الحاوى لالعبين فى مقر النادى بميت عقبة.
ولعب حفنى دو ًرا كبي ًرا فى الفوز األخير الذى
حققه الــزمــالــك على ن ــادى طنطا بعدما تسبب
الحاوى فى احتساب ضربة جزاء على فريق طنطا
أحرز منها شيكاباال هدف فوز الزمالك.

باولو

مروان

أخبار النجوم
أخبار النجوم
فتحى يستشير زمالءه فى
نوع السيارة اجلديدة
طلب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق
األول لكرة القدم بنادى الزمالك من زمالئه
الالعبين اختيار نوع سيارة تناسبه من أجل
شرائها خالل األيام المقبلة.
وتعتبر هذه هى المرة األولــى التى يقبل
فيها الالعب على هذه الخطوة بعد أن تعلم
قيادة السيارات.
ينتظر مصطفى فتحى حاليا الحصول
على تأشيرة السفر إلــى ألمانيا ،االثنين
المقبل ،إلجراء كشف طبى على الركبة فى
مدينة أجسبورج األلمانية.

تيجانا يفاوض باسم
مرسى ومعروف
للتجديد..

الزمالك يبدأ رحلة البحث عن مهاجم أفريقى
حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على االجتماع باجلهاز الفنى للفريق
األول لكرة القدم والالعبني من أجل مؤازرتهم قبل مباراة الفريق املهمة أمام
اإلسماعيلى فى اجلولة العاشرة من عمر الدورى ،وطالب منصور من فريقه
حتقيق الفوز أمام الدراويش من أجل اقتناص الثالث نقاط واملحافظة على خطى
الفريق الثابتة فى مشوار الدورى.
ووجه رئيس الزمالك حديثه لالعبني وأكد لهم أن بطولة الدورى هى أقل
تعويض للجماهير عن بطولة أفريقيا التى خسرها الفريق أمام صن داونز
اجلنوب إفريقى ،وأيض ًا هى تعويض عن خسارة اللقب املوسم املاضى لصالح
األهلى الغرمي التقليدى.
كتبت – سارة عبد الباقى
أكد مرتضى لالعبى الفريق األبيض
أنــه ال مــجــال للمجامالت فــى اختيار
التشكيل األساسى للمباريات ،وشدد
على أن اجتهاد كــل العــب فــى امللعب
وفــى الــتــدريــبــات هــو السبيل الوحيد
حلجز مقعد فــى التشكيل األســاســى
وفرض نفسه على اجلهاز الفني.
وفــى سياق آخــر كلف رئيس النادى
األبيض إسماعيل يوسف مدير الكرة

بالفريق األول إنهاء ملف جتديد عقد
الثنائى باسم مرسى مهاجم الفريق
والنيجيرى معروف يوسف العب خط
الوسط ،بعد أن جنح املجلس األبيض
فــى جتديد عقد محمود عبدالرحيم
جــنــش حــــارس مــرمــى الــفــريــق ألرب ــع
س ــن ــوات مــقــبــلــة وإغـــــاق ك ــل الــطــرق
على األهــلــى الــذى كــان يــحــاول خطف
احلارس لضمه بداية من املوسم املقبل.
ووعــد تيجانا رئيس الزمالك بإنهاء
ملف جتديد عقد الثنائى خالل األيام
املقبلة حــتــى يتثنى لــهــم الــتــركــيــز مع

الشيخ يفجر أزمة بني املقاصة واألهلى
كتب – سامح السبع
تــلــوح فــى األفـــق بـ ــوادر أزمـــة بــن الــنــادى
األهلى واملقاصة وبطلها أحمد الشيخ املعار
مــن األول إلــى الثانى ملــدة عــام كــامــل فبعد
إثــبــات الــاعــب كفاءته ومــهــاراتــه مــن خالل
ترجمة الــفــرص إلــى أه ــداف تسكن شباك
اخلصوص فى سهولة ويسير سمحت للفريق
الفيومى فــى الــوصــول إلــى وصــافــة الــدورى
املمتاز لكرة الــقــدم ،يتصارع الناديني حول
الفوز بخدمات سواء من جانب املارد األحمر
مبكرا قبل انــتــهــاء فــتــرة اإلعـ ــارة أو فريقه
احلالى يبحث شرائه وضمه إليه خاصة أن
عروض االحتراف بدأت تتوالى على الالعب
وسيكون فــى النهاية مصدر مــهــارى ومالى
ومهم لكى الفريقني.
ويدرس مسئولو نادى مصر املقاصة شراء
أحمد الشيخ من النادى األهلى بشكل نهائى
بعد استعارته خالل املوسم احلالى من القلعة
احلــمــراء وذلــك بعد أن تألق الالعب وجنح

الشيخ

النحاس

ســادت حالة من الفرحة بني العبى
فــريــق الــكــرة األول بــنــادى أس ــوان بعد
اســتــقــالــة عــمــاد الــنــحــاس مــن تــدريــب
الــفــريــق ،حــيــث حــمــل قــطــاع كبير من
العبى الفريق الصعيدى املدرب الراحل
مسئولية تــراجــع الفريق ،مؤكدين أن
الفريق كان بحاجة لتغيير املدير الفنى
عقب نهاية املوسم املاضى.
وكـــــان ع ــم ــاد ال ــن ــح ــاس قـــد تــقــدم
باستقالته مــن تــدريــب أسـ ــوان وذلــك
عقب خسارة الفريق بثالثة من فريق
الشرقية ،وكان النحاس جنح فى قيادة
الفريق اجلنوبى فــى الصعود بــه إلى

دورى األضــواء والشهرة خــال املوسم
املاضى والبقاء فى الدورى أيضاً خالل
املوسم احلالى.
ومــن جهته أكــد حسن عبد الــقــادر
رئيس نــادى أســوان أنــه توصل التفاق
نهائى مع أحمد العجوز املدير الفنى
الــســابــق لإلسماعيلى مــن أجــل تولى
مهمة تدريب الفريق خلفاً للنحاس.
وتــابــع" :تفاوضنا مع أحمد العجوز
الـ ــذى رح ــب بــتــولــى تــدريــب الــفــريــق،
وننتظر قدومه ألســوان لتوقيع العقد
بشكل رسمى".
ولـــم يــجــمــع أس ـ ــوان حــتــى اآلن فى
الـــدورى ســوى  5نقاط فقط خــال 9
مباريات ،ليستقر الفريق فى املركز 15
بجدول الترتيب.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
مدافع دجلة يقضى إجازة
وليمة «مصرى» من
العسل فى البحر األحمر
نبيه جلهاز املنتخب

حــرص أسامة نبيه املــدرب العام للمنتخب
الوطنى لكرة القدم علىإقامة عزومة ألعضاء
اجلــهــاز الفنى للفراعنة بقيادة األرجنتينى
هيكتور كــوبــر ،وذلــك احتفاال بالفوز الغالى
ال ــذى حققه املنتخب على غــانــا فــى اجلولة
الثانية لتصفيات كأس العالم .2018
وحــرص نبيه على أن تكون العزومة شاملة
عــلــى أصــنــاف أك ــل مــصــريــة تــنــوعــت مــا بني
املــحــاشــى والــفــطــيــر املــشــلــتــت وغــيــرهــا من
األطباق املعروفة عن املطبخ مصر.

استغل محمود عــاء مدافع فريق وادى
دجلة إجازة الزواج التى حصل عليها للسفر
فــى رحــلــة اســتــجــمــام إل ــى الــبــحــر األحــمــر
برفقة عروسه.
حيث قضى الــاعــب وزوجــتــه عــدة أيــام
تنقلوا خاللها ما بني مدينتى شرم الشيخ
والغردقة ،قبل أن يعود مجدداً الى صفوف
فريقه حيث شارك معه فى مباراته األخيرة
بالدورى أمام سموحة والتى شهدت إحرازه
هدفاً فى مرمى الفريق السكندرى.

التى توج بها النادى اإلفريقى ،ورحب
الــاعــب بــاالنــضــمــام لــلــزمــالــك وقــال
إنـــه شـــرف ألى العـــب الــلــعــب لــنــادى
بحجم الــزمــالــك ولكن طلب أن تكون
املفاوضات مباشرة مع مسئولى نادى
ص ــن داون ـ ــز حــيــث إنـــه يــرتــبــط بعقد
رسمى مع ناديه.
كــمــا اســتــقــر املــجــلــس األبــيــض على
شــراء النيجيرى ستانلى أوهاويتشى
املعار من نــادى وادى دجلة ملدة موسم
واحد ،ملا ميثله الالعب من إضافة قوية
للفريق األبيض.

يوسف وصالح على رأسهم..

مدربون خرجوا من عباءة
«الرجل الثانى»
كتب – محمد الصاوى

العبو أسوان «شمتانني» فى النحاس
كتبت – سارة عبد الباقى

مرتضى

الــفــريــق فــى مــبــاريــات الــــدورى وعــدم
تشتيت تــركــيــزهــم فــى أى ش ــىء آخــر
سوى املستطيل األخضر.
ومـــن نــاحــيــة أخـ ــرى يــســعــى مجلس
الزمالك لضم مهاجم أفريقى خالل
فترة االنتقاالت الشتوية يناير املقبل،
ليحل محل الزامبى إميانويل مايوكا
الذى خرج من حسابات اجلهاز الفنى
للفريق ،وفتح مسئولو القلعة البيضاء
خــط املــفــاوضــات مــع الــاعــب خاما
بيليات مهاجم فريق صن داونــز الذى
قدم عروضا طيبة فى بطولة إفريقيا

معروف

فى تسجيل  6أهداف ليعتلى صدارة هدافى
املسابقة حتى اآلن.
ويتابع حاليا اجلهاز الفنى لألهلى بقيادة
حــســام ال ــب ــدرى أداء الــشــيــخ مــع الــفــريــق
الفيومى بعد تألقه فى املباريات السابقة
التى شــارك فيها واستطاع أن يصل إلى
مرمى اخلــصــوم بسهولة وهــو مــا يفتقده
مهاجمو الفريق األحمر فى الوقت احلالى
بعد سقوطهم فــى فــخ الــتــعــادل فــى آخر
مباراتني أمام بتروجيت واالحتاد السكندرى
بعد تألقهم ملدة  5مباريات متتالية وحصدهم
العالمة الكاملة فى تلك املباريات ،إال أن شبح
نزيف اخلسائر بدأ يحيط باملارد األحمر.
من جانبه أكد سيد عبد احلفيظ مدير
الكرة بالنادى األهلى إن اجلهاز الفنى
سعيد بتألق أحمد الشيخ مع فريق
املقاصة مــؤكــدا أنــه سيعود فى
نهاية املوسم للفريق األول وفق
عــقــد االس ــت ــع ــارة امل ــب ــرم بني
الطرفني بعد انتهاء جتربته
مع ناديه األول.

البساط
األخضر

شـ ـه ــدت الـ ـس ــاح ــة الـ ـك ــروي ــة ع ـل ــى مـ ــدار
السنوات األخيرة صعود عدد من األسماء
فــى مـجــال الـتــدريــب كــان الـعــامــل املشترك
فيما بينهم أنهم كانو يلعبون دور الرجل
الثانى مــع أنديتهم قبل أن يحصلوا على
الـ ـف ــرص ــة وي ـج ـل ـس ــوا ع ـل ــى م ـق ـعــد امل ــدي ــر
الفنى.
وي ـس ـت ـعــرض ص ــوت املــايــن
أبــرز هذا النماذج فى السطور
التالية..
حسام البدرى
أبــــرز املـــدربـــن ال ــذي ــن مت
تصعيدهم من منصب الرجل
الــثــانــى بــاألهــلــى مــع مانويل
جــوزيــه إل ــى منصب الــرجــل
األول بــعــد رحــيــل اخلــواجــة
البرتغالى وجنــح مع األحمر
فــــى حت ــق ــي ــق الـــعـــديـــد مــن
األل ــق ــاب املــحــلــيــة والــقــاريــة
وساهم فى استمرار هيمنة
الفريق احلمر على األلقاب
وقــاد مسيرة تدريبية ناجحة
فى الفرق التى تولى تدريبها
بعد رحيله عن اجلزيرة وحتى
العودة إليها فى واليته الثالثة
احلالية.
يوسف
محمد يوسف
مــدرب عام األهلى السابق
كــأحــد رجـ ــال الــــدور الــثــانــى مــع حسام
الــبــدرى حيث مت تصعيده لتولى القيادة
الفنية بعد رحيل الــبــدرى لتدريب أهلى
طرابلس الليبى وجنــح مع األهلى كذلك
فى حتقيق األلقاب وآخرها الفوز بلقب

دورى األبطال اإلفريقى  2013واملشاركة
فى بطولة العالم لألندية.
محمد صالح
"الرجل الثانى" بالزمالك وتولى املنصب
لعدة مــرات كمدير فنى مؤقت وجنح فى
املهمة املخولة إليه لبعض الوقت ،قبل أن
يعود مرة أخرى ملنصب الرجل الثانى مع
مؤمن سليمان املدير الفنى احلالى.
أشرف خضر
امل ـ ــدي ـ ــر الـــفـــنـــى احلـــالـــى
لإلسماعيلى جــاء فى منصب
الـ ــرجـ ــل ال ــث ــان ــى مـ ــع عــمــاد
ســلــيــمــان ،ول ــك ــن مت تكليفه
مبهام الرجل األول بعد إقالة
سليمان بسبب ســوء النتائج
ويــســيــر خــضــر بــشــكــل ثــابــت
مــع ال ــدراوي ــش رغ ــم املشاكل
الكثيرة املحيطة به حيث جنح
فى الفوز على إنبى والتعادل
صالح
مــع املــصــرى رغ ــم الــعــجــز فى
صفوفه وحالة عدم االستقرار
التى عانى منها الدراويش فى
الفترة املاضية.
أحمد سامى
ف ــى طــائــع اجلــيــش يسير
الرجل الثانى والذى تولى مهام
القيادة الفنية بعد رحيل أحمد
العجوز بشكل طيب حيث حقق
الفوز على االحتــاد السكندرى
فى اجلولة املاضية ،فيما تولى
حــازم عبد اهلل امل ــدرب العام
بــأســوان الــقــيــادة الفنية بعد
استقال عماد سليمان.
منير عقيلة
القيادة الفنية للشرقية بعد استقالة
طارق يحيى ،حيث جنح فى حتقيق الفوز
األول لفريقه بالدورى على حساب أسوان.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

رأى

محمد الراعى

ال احتراف وال أخالق
¿ تغيير مدرب الزمالك مؤمن سليمان
قـــرار تــأخــر كــثــيــرا خــاصــة أن أخــطــاءه
تسببت فى ضياع بطولة افريقيا ،وكاد
يتسبب فى تدمير جنوم الفريق بطريقة
اخــتــيــاره للتشكيل واســتــبــعــاد اخلــبــرات
واملجموعة املنسجمة مــا أدى إلحباط
بعض النجوم بجانب سوء االداء ..وجاء
قــرار استبعاد مؤمن فى الوقت املناسب
قبل ضياع ال ــدورى باستمرار األخطاء
الساذجة.
وحــســنــا فــعــل املـــــدرب عــنــدمــا قــدم
استقالته ورفع احلرج عن مجلس االدارة
وك ــان ق ــرار املستشار مرتضى منصور
حاسما باملوافقة على رحيله واختيار
مــحــمــد ص ــاح صــاحــب اخل ــب ــرات قبل
امل ــب ــاراة املــصــيــريــة الــتــى اقــيــمــت أمــام
االسماعيلى.
¿ احــمــد توفيق كــابــن الــزمــالــك بعد
شيكاباال اخــطــأ مــرتــن ويستحق أشد
العقوبة فــى أزمــتــه االخــيــرة مــع مجلس
االدارة.
تــوفــيــق اخ ــط ــأ ألنــــه العــــب مــحــتــرم
وليس مــن حقه مخالفة الالئحة بعدم
التصريحات اإلعالمية إال بإذن رسمى،
بجانب ان الالعب اعلن مفاوضاته مع
اندية اخرى كبرى رغم انه مرتبط بعقد
مع الزمالك وهذا أيضا مخالف للوائح..
توفيق أخطأ ألن رئيس الزمالك لم
يوجه إليه أى إهــانــات وعلى العكس إن
الالعب تلقى معلومات خاطئة من شقيقه
االهالوى ،وحتى لو رئيس الزمالك أساء
إلــى توفيق فــاملــفــروض أنــه رب االســرة
وفى مقام والده ..باختصار أحمد توفيق
اخطأ ويستحق أشد العقوبة وفقا للوائح
االحتراف ووف ًقا للمبادئ واالخالق.
¿ عــمــاد متعب بــتــاريــخــه مــع األهــلــى
واملنتخب ال يستحق هذه النهاية الدرامية
املأساوية ولكن متعب أخطأ فى تطاوله
على مدربه حسام البدرى ،عفوا أن تاريخ
متعب ال يعطيه احلق فى جتــاوز اللوائح
واملبادئ واألخــاق ..ويبدو أن الالعبني
يــريــدون تطبيق االح ــت ــراف واحلــصــول
على حقوقهم باملاليني فقط ويتناسون
الواجبات وااللتزامات املفروضة عليهم..
والبــــد أن نــطــبــق االحـ ــتـ ــراف بطريقة
صحيحة ملا لنا وملا علينا.
¿ فوجئت بتصريحات رئيس األهلى
محمود طاهر ضد احلكام رغم أنه بعيد
عــن االضـــواء منذ فترة طــويــلــة ..ويبدو
ان مستشارى طاهر نصحوه مبهاجمة
احلكام بحجة مجاملة الزمالك فى ضربة
جــزاء فى مباراة طنطا ..وتناسى طاهر
أن احلكام احتسبوا لالهلى  4ضربات
جزاء أونطة فى  8مباريات ..ما حدث من
طاهر مرفوض ألنه إرهــاب للحكام وإذا
كانت الشكوى من أكبر األندية املصرية
فهى كارثة تهدد الكرة كلها وتؤكد الظلم
الكبير لألندية األخرى.

كهربا يبحث عن وسطاء
للهروب من احلبس

طــلــب مــحــمــود عــبــد املــنــعــم كــهــربــا العــب
الزمالك املعار فى صفوف فريق احتــاد جدة
السعودى من بعض املقربني منه فتح خطوط
اتــصــال مــع زوجــتــه إليــجــاد حــل ودى لألزمة
الواقعة بينهما والتى تسببت فى رفــع زوجة
الــاعــب دعـــوى قضائية ض ــده تتهمه فيها
بتبديد املنقوالت الزوجية.
ويتخوف كهربا مــن تطور األزم ــة وصــدور
حكم باحلبس له ،ما قد يهدد مسيرته الكروية
وهو ما دفعه للتفكير فى احلل الــودى إلنهاء
تلك األزمة.
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سيد سعيد
يكتب:

احتلت دعوة النزول فى الشوارع فى  ،11/ 11للتظاهر أو الثورة ضد النظام مساحة هائلة من االهتمام االعالمى والسياسى على المستويين المحلى والدولى،
ونشطت مواقع التواصل االجتماعى وشاشات الفضائيات أطلقها جنراالت التحريض باسم الغالبة ،المروجون لها لم يدركوا حقيقة تبدو فى غاية االهمية
والقول الفصل فى الموقف منها ،وهى الدعوة لما يطلق عليه «ثورة» ترسخت فى أذهان الغالبية بالتخريب ..الحكومة من جانبها انحازت لتلك الدعوات
بارتكاب أفعال تحرض على إشعالها ،وما بين الدعوة المشبوهة وقرارات الحكومة الجائرة ،رفض الشعب تلبية الدعوة ،وتحمل كرها قرارات الحكومة ،فوجه
صفعة لكال الطرفين ،الحكومة والمحرضين على حد سواء.
قبل الغوص فى مساحة الجدل حول أسباب رفض المجتمع لدعوات النزول ،ال بد من التأكيد على أن الدعوة وجدت رواجا ومناخا خصبا للتنامى ،لوجود
حزمة من األسباب الموضوعية ،المحرضة على الغضب ،بما جعل الحديث عن تلبية الدعوة يبدو فى نظر الكثيرين ،أمرا منطقيا ،كما اعتبرها البعض اآلخر
فرصة سانحة لاللتفاف على الرغبة المشروعة فى التعبير عن رفض األوضاع الحالية ،وتوجيه دفتها إعالميا وسياسيا نحو رغبة أخرى خبيثة ،دفينة فى
النفوس الموبوءة ،مشحونة بنفخ نيران الفتنة والعزف على أوتار التحريض ،ممسكين بورقة رابحة ،حيث نشط كهنة البيت األبيض وذيول المراكز البحثية
المشبوهة ،فى الترويج لها على شبكة التواصل االجتماعى ،تعالت أصواتهم فى القنوات المأجورة بهدف التفاعل مع دعوة ،ال يعرف أحد باألساس من أطلقها،
كما أن أصحابها لم يمتلكوا جرأة اإلفصاح عن هويتهم ،وميولهم ورغباتهم ،فقط وجدوا ضالتهم فى الغضب الشعبى من فشل الحكومة وعجز أجهزة الرقابة،
فبدأت موجة التحريض على التظاهر والترويج لما سموه بـثورة الجياع ،استثمارا من جانبهم للواقع المتردى على كل المستويات االقتصادية واالجتماعية،
وهو الذى تبلورت مشاهده فى أمور تتعلق بحياة الناس ،مثل غالء األسعار الذى بلغ حدا مزعجا ،مخيفا ،ال تستطيع غالبية شرائح المجتمع على التعايش
مع بشاعته ،فى ظل تدنى الدخول واالرتفاع غير المبرر فى أسعار العمالت األجنبية ،خاصة الدوالر ،مما أدى النهيار قيمة الجنيه ،وعدم قدرة الغالبية
المطحونة ،والمعجونة بالفقر ،على مالحقة االرتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية الضرورية.

الشعب يختلف على كل
شىء يختلف على احلكومة
يختلف على أنظمة احلكم
دائما
املتعاقبة ..لكنه يلتف ً
عبر كل العصور حول بلده
وقواته املسلحة

الشعب املصرى أدرك بحسه
الفطرى وسليقته الوطنية
أن الدعوات املشبوهة
أو القرارات احلكومية..
محاولة إلغراق البالد فى
دوامات الفوضى

براعة الشعب فى إحراج احلكومة
أمــا األكثر خطورة من كل ما سبق فهو
دأب حكومة شريف اسماعيل على اطالق
تصريحات تفتقر إلــى احلــس السياسى،
وإصــدار قــرارات عشوائية تهدم فى نفوس
البسطاء بواعث األمل ،عبر تبنى السياسات
الفاشلة ،فهذه السياسات جعلتها تدخل
بحماقة فى دائــرة الكراهية ،هى انحازت
بدون دراية ،وبدون وعى سياسى إلى الفئة
املطالبة بــإثــارة الــفــوضــى ،بــل والتحريض
عليها ،وحتى ال يتصور البعض أن الغرض
من اتهامها باالنحياز لتلك الدعوات نوعا
مــن االتــهــامــات الــعــشــوائــيــة ،أود االشـــارة
إلــى أن عــدم إدراكــهــا بتداعيات قراراتها
العنترية ،متثل فى عدم قدرة وزرائها على
قراءة الواقع بتفاصيله املرتبكة وإشكالياته
املعقدة ،راحــوا يصدرون تصريحات تدور
فى فلك رفع األسعار بالتزامن مع الدعوات
املشبوهة ،دون إدراك أنهم يساهمون فى
إشعال مزيد من النيران.
فبدال من إعالن أن اإلصالح االقتصادى
ض ــرورة ملحة ،إلنــقــاذ الــبــاد مــن االنهيار
االقتصادى ،راحوا يقدمون مبررات ساذجة
تــزامــنــا مــع الضجيج اإلعــامــى وامــتــداد
مساحة الغضب فى أوســاط الــرأى العام،
روجوا زوراً أن اإلجراءات االقتصادية بزيادة
األســعــار تهدف إلــى رفــع الــعــبء عــن كاهل
محدودى الدخل وحتسني أوضــاع الفقراء،
كما أن ضريبة القيمة املضافة وزيادة أسعار
املــحــروقــات ،تستهدف إلــغــاء الــدعــم عن
األغــنــيــاء ،إال أن ه ــذه ال ــق ــرارات دهست
معدومى الدخل ،بل ذهبت بهم إلى اجلحيم.
املتابع بدقة للمشهد العام ،يكتشف ،بدون
عناء ،أن أصحاب الــدعــوات التى تتحدث
عــن ثــورة اجلــيــاع ،حققوا مكاسب ال بأس
بها ،مقابل الظهور فى الفضائيات كخبراء
ومنظرين ،باعتبارهم أوصياء على الشعب
والــتــحــدث بــاســمــه وكـــأن الــشــعــوب تقتات
الثورات ،وتدمن التغيير.
ف ــى هـــذا الــســيــاق املــلــتــبــس واملــشــحــون
باملتناقضات ،أدرك الشعب املصرى بحسه
الفطرى وسليقته الوطنية ،أن مــا يجرى
حــولــه ،ســـواء مــن ال ــدع ــوات املــشــبــوهــة أو
ال ــق ــرارات احلــكــومــيــة ،مــحــاولــة إلغــراقــه
فــى دوامـــات الــفــوضــى ،فعمل على تفويت
الــفــرصــة عليهم جميعا ،ليس فــى صيغة
االستسالم والقبول اجلــبــرى ،إمنــا بغرض
التعلق بآمال اإلصالح ،بعد أن ذاق مرارات
الــفــوضــى ،الــشــعــب أدرك أن املــحــرضــن
على الــثــورة ،ال عــاقــة لهم بــالــفــقــراء ،هم
يريدون فقط إسقاط الدولة ،لكنهم استغلوا
الــقــرارات احلكومية اجلــائــرة وهبوا فجأة
لــامــســاك بــورقــة الــغــابــة والــقــيــام بــثــورة
ألجلهم ،كما لم يغب عن املصريني أن أتباع
البرادعى وفلول اإلخــوان هم من يتحدثون
عن ضــرورة التنسيق بني القوى الوطنية،
أو التحالف إلشــعــال ث ــورة ،مرتدين ثياب
املعارضة.
الشعب ً
أيضا فى إطــار فهمه للخريطة

السياسية ،يــدرك الــفــروق بــن املعارضني
واملخربني ،ويعلم بحكم املتغيرات التى جرت
على الساحة الداخلية فى السنوات الست
املاضية ،الفروق بني إعالن االحتجاج كنوع
مــن التعبير بــغــرض اإلصـ ــاح والــهــدم إن
معارضة النظام جزء من املكون السياسى
ألى دولـــة ،.لكن مــا ملسه مــن نخبة العار،
ليست معارضة لصون الــوطــن أو حمايته
من العبث ،كما أنهم أى املصريني يعلمون
بحكم إملامهم بقضايا الشأن العام أن البالد
لــم تتعاف بعد مــن النكبات التى تعرضت
لها ،بفعل املمارسات الفوضوية من ناحية،

واإلرهـــــاب مــن نــاحــيــة أخـ ــرى ،فــضــا عن
الــظــروف واألوض ــاع املعلومة للكافة ،منها
ما يجرى فى سيناء وعلى احلــدود الغربية
مع ليبيا ،ومحاولة إرباك اجلبهة الداخلية،
لــتــشــتــيــت جــهــود أج ــه ــزة األمـــــن ،نــاهــيــك
مبشاهد احلــرب االقتصادية ،أيضا ،أكاد
أجزم بأن املخاطر التى تتعرض لها البالد
أصبحت معلومة للشرائح الفقيرة التى تئن
من الواقع ،لكن هى ذاتها املساندة ملؤسسات
الدولة ضد التخريب ،نعم ،يصبون اللعنات
فــى وجــه احلــكــومــة ،لكنهم رغــم املــعــانــاة،
لديهم الــقــدرة على التفرقة بــن احلكومة

ومؤسسات الدولة ،لذا لم يكن غريبا وصف
بعضهم تلك الــدعــوة وغيرها ،أنها حتليق
فــى اخلــيــال ،وتــرجــمــة ألوهـــام املتربصني
الداعمني للفوضى.
هــنــاك ضـ ــرورة لــإصــاح االقــتــصــادى،
واملسئولية تفرض علينا حتمل مــراراتــه..
لــكــن هــنــاك ضـ ــرورة أيــضــا ملــراعــاة البعد
االجــتــمــاعــى ،واب ــت ــك ــار احل ــل ــول حلــمــايــة
الطبقات الفقيرة واملتوسطة من السقوط،
احلكومة لم تــراع التداعيات الناجتة عن
قراراتها ،ولم تتحدث عن إصالح االقتصاد
بتشغيل املصانع املتوقفة وفتح آفاق للتشغيل

أو تبتكر حــلــوال مــن شأنها احلــفــاظ على
األوضاع االجتماعية.
قــرارات احلكومة كاشفة عن فشلها فى
كل امللفات ،أما جلوؤها ألساليب احلمقى
مــن مؤيديها على طــول اخل ــط ،لتخويف
ال ــرأى الــعــام ،مــن مصير دول مثل سوريا
والعراق وليبيا ،فهدفه إذعان املجتمع على
الرضا باالرتفاع اجلنونى فى أسعار السلع
األساسية واخلدمات الضرورية ،مبا يؤكد
أنها وجــدت ضالتها فى تعليق فشلها على
شماعة األوض ــاع اإلقليمية ،خصوصا إذا
علمنا أن جوقة احلمقى لديهم مصطلحات
جــاهــزة لتأييد كــل ال ــق ــرارات العشوائية
والــوقــوف فى صف احلكومة حتى ال نلقى
مصير بــلــدان أخـــرى فــى االقــلــيــم ،ســواء
كان التأييد ،بوعى ،أو بــدون وعــى ،أحيانا
يتحول الدعم املطلق بــدون رويــة ،إلى وبال
على النظام نفسه ،على طريقة الدبة التى
قتلت صاحبها ،ج ــراء اجلــهــل بــضــرورات
املــواءمــات خصوصا فيما يتعلق باألحوال
املعيشية ،وإغفال الضجر من سوء األوضاع
االقتصادية وتأثيراتها االجتماعية ،ومهما
بلغت احلدة ،فى رفض الشعب التجاوب مع
القوى الداعية للتظاهرات.
هــذا املنطق الــذى يتردد بــدون مسئولية
به جور على احلقائق الراسخة فى الذهنية
املــصــريــة ،ألن مــروجــيــه يشككون ضمنيا،
بال وعى فى الثوابت الوطنية ،والقناعات
الــتــى ال تهتز ،بــأن مصر لــن تسقط ،ولن
يكون مصيرها مثل دول أخــرى ،،فاجليش
هو احلارس األمني على هذا البلد ،أرضه،
وشعبه ،وثــرواتــه ،ولــوال يقظته وتضحياته،
النــتــصــرت مــخــطــطــات ســقــوط ال ــدول ــة،
فجيشنا ال ميثل فرقا مذهبية ،وال ينتمى
أفــراده إلى طوائف متناحرة ،كما ال يوجد
فى صفوفه من ينتصر لقبائل وعشائر على
حساب الــدولــة ،هــو جيش وطنى خالص،
الشعب رمبا يختلف على كل شىء ،يختلف
على احلكومة ،يختلف على أنظمة احلكم
املتعاقبة ،لكنه يلتف دائما عبر كل العصور،
على االلتفاف حول بلده وقواته املسلحة.
وســـط هـــذه األجـــــواء الــعــبــثــيــة وتــنــامــى
ال ــف ــس ــاد ،ت ــرت ــاح احلــكــومــة مل ــا تــظــن انــه
اجنــازات ،دون إدراك بأن الغضب الشعبى
وصــــل زروتــــــه لــكــنــه ل ــن يــســمــح بــانــهــيــار
مؤسسات الــدولــة ،مهما كــانــت املصاعب
فــاحلــكــومــة تعيش فــى مــعــزل عــن الــواقــع
ارتاحت لذبح اجلميع ال فرق بني فقير ،أو
متوسط احلــال ،تركت الكل يعانى ،يصرخ،
لكنه فى ذات الوقت يخشى من استمرار
الــفــوضــى ،نــاهــيــك بــالــســخــط الــعــام على
الفساد ،فقد صار مكونا أساسيا لسلوكيات
املــجــتــمــع ،الــكــل يــفــتــش فــى جــيــوب الــكــل،
علنا ،أما أجهزة الدولة فهى غائبة ،ليست
موجودة باملرة ،كما أنها فشلت فى التجاوب
مــع املتطلبات احلياتية ،وهــذه حقيقة ،ال
يستطيع أحــد إنــكــارهــا ،مهما بلغت درجــة
رفضه للدعوات الكارثية.

املصريون رفضوا
االستجابة للدعوات
املشبوهة إلدراكهم أن
البالد لم تتعاف بعد من
النكبات التى تعرضت
لها بفعل املمارسات
الفوضوية واإلرهاب

قرارات احلكومة
انحازت بدون
دراية وبدون
وعى سياسى إلى
الفئة املطالبة
بإثارة الفوضى بل
والتحريض عليها

