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العربى يخطط لتعيني «ابن خالته» وزي ًرا للتخطيط فى احلكومة اجلديدة
كشفت مــصــادر مطلعة بـــوزارة التخطيط
واإلصــاح اإلدارى للدولة أن الدكتور أشرف
العربى ،أعطى وعــدً ا جــا ًدا للمستشار محمد
جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة
بتولى منصب وزيــر التخطيط ،حــال تصعيد
العربى رئيسا للحكومة نهاية الشهر الجارى.
وأضافت المصادر أن العربى ينتظر على
حر من الجمر صدور قرار الرئيس عبد الفتاح
السيسى بتكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلفا
لحكومة المهندس شــريــف اسماعيل التى
أصبح من المؤكد إقالته نهاية الشهر الجارى
أو على األكثر مطلع شهر فبراير المقبل.
وأشـــارت الــمــصــادر إلــى أن قــيــادة سيادية
كبيرة أبــدت ارتياحها لتولى العربى رئاسة

الوزراء ،فى الوقت الذى رفضت جهة سيادية
أخرى ،وطالبت بضرورة ترشيح احد القيادات
العسكرية القادرة على الضبط والربط ،فى
هــذه المرحلة الــحــرجــة ،وطــرحــت االخــيــرة
اقــتــراحــا بتولى الــلــواء محمد العصار وزيــر
االنتاج الحربى رئاسة مجلس الوزراء.
المثير أن الــمــصــادر كشفت أن الدكتور
أشــرف العربى يمت بصلة قرابة من الدرجة
الــثــانــيــة لــلــمــســتــشــار مــحــمــد جــمــيــل رئــيــس
المركزى للتنظيم واالدارة ،وهــو ابــن خالته،
ويعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة ،وهو كان
وراء تعيينه فى عــام  2015مستشارا له فى
وزارة التخطيط ،ثم تصعيده رئيسا للجهاز
المركزى للتنظيم واإلدارة.

العربى

مترد قيادات فى حزب مستقبل وطن ضد احلكومة
ج ــريدة

املوقع االلكترونى

WWW.Soutalmalaien.com
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من املجلس األعلى للصحافة عن دار
«عيون» للصحافة والطباعة والنشر
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نائبا رئيس التحرير:
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محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد
ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد
الرياضة:

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
التنفيذ

أحمد الريس

املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر
املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات
يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة
اإلدارة والتحرير26:شارع عدنان املدني-
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البعلى» إلى تحقيق داخلى بالحزب.
أم ــا الــنــائــب عــاطــف نــاصــر ..نائب
القليوبية فقد قــاد جبهة كبرى داخل
البرلمان ضد قرار رفع الدعم البترولى
وارتــفــاع أســعــار البنزين والــســوالر..
ورفــض الــقــرارات االقتصادية األخيرة
التى اتخذتها الحكومة.
نواب حزب مستقبل اتهموا «عاطف
ناصر» بأنه يسير ضد اتجاهات الحزب
ال ــذى وافــقــت على بــرنــامــج الحكومة
وبالتالى الموافقة على السياسات التى
ستتبعها الحكومة لتنفيذ البرنامج الذى
وافق عليه مجلس النواب.

رجال «بدر» يهددون موظفى التنمية املحلية بالسجن واالعتقال

املدير الفنى:

محمود محسن

الكاتب إبراهيم عيسى مؤلف فيلم «موالنا» قام مؤخرا بشراء فيال من رجل
أعمال سورى ردقم « »p128فى «كومباوند توباز» بالعين السخنة ..وهو الكومباوند
المملوك لرجل األعمال حسين صبور رئيس اتحاد المستثمرين المصريين سابقا
بـ« 2مليون و 700ألف جنيه» كاش بشيك مقبول الدفع من بنك عودة.

الوزير ح ّول الديوان العام لـ«مديرية أمن»

مدير التحرير:

جمع تصويرى:

إبراهيم عيسى يشترى فيال فى كومباوند بالعني السخنة مملوك
لـ«حسني صبور» من رجل أعمال يحمل اجلنسية السورية!

عيسى

«البعلى» هدد باالعتصام داخل البرلمان و«ناصر» رفض ارتفاع المواد البترولية
ع ـ ــدد مـ ــن نــــــواب ح ـ ــزب مــســتــقــبــل
وط ــن أعــلــنــوا الــتــمــرد عــلــى الحكومة
والحزب والدولة على السواء ..النائب
«أحــمــد بـــدران البعلى» عــن محافظة
االسماعيلية هــدد باالعتصام داخــل
مجلس النواب بسبب األضرار الناتجة
عـــن تــعــويــم الــجــنــيــه وارتــــفــــاع سعر
الـــــدوالر ..وقــــال :إن قـــرار الحكومة
بمفردها دون أخذ رأى مجلس النواب
أخــطــر مــن الــعــدوان الصهيونى على
مصر.
ن ــواب الــحــزب غضبوا وأعــلــنــوا عن
ض ــرورة تحويل النائب «أحــمــد بــدران

رقمها « »p128وسعرها  2.7مليون جنيه

بدر

حالة سخط عــام يعيشها موظفو ديــوان عام
وزارة التنمية المحلية ..بسبب الممارسات
القمعية الــتــى تمارسها بعض الــقــيــادات التى
أتــى بها الدكتور أحمد زكــى بــدر وزيــر التنمية
المحلية مــن خــارج الــوزارة..وكــلــهــا مــن ضباط
الشرطة المتقاعدين..والذين يرتبطون
بــعــاقــات كــبــيــرة بــالــوزيــر..ولــهــم
الـــكـــلـــمـــة ال ــم ــس ــم ــوع ــة
عــنــده ..بينما خــابــت كل
ظــنــون رؤســــاء القطاعات
واإلدارات بالوزارة..عندما
يــتــقــدمــون بـــاى شــكــاوى
ضد هذه الممارسات.
وكشفت مصادر مطلعة
داخــل الـــوزارة أن الوزير
اح ــم ــد زكــــى بــــدر منذ
تــولــيــه مــنــصــبــه ف ــى 20

سبتمبر  2015قام بتحويل الديوان العام للوزارة
بالدقى ..ومقر االمانة العامة بمنطقة جاردن
سيتى الحى الراقى والــهــادئ الــى أشبه ما يكون
بمديرية أمـــن ..حيث قــام بتعيين مدير أمن
للديوان العام وهو ضابط شرطة سابق ..وهذا
المنصب مستحدث الول مــرة فــى تــاريــخ وزارة
التنمية المحلية ..ثم قام بدر بتعيين ضابط
شرطة متقاعد آخــر ..وأسند اليه منصب مدير
العالقات العامة واالعـــام بــالــديــوان الــعــام ..و
يناديه الموظفون بلقب اللواء وليد مشرفة..
وأصبح هو اآلمــر الناهى فى الــديــوان ..ويصدر
األوامـــر بــشــدة وغلظة للموظفين ..ومــن بين
ضباط الشرطة الذى قام الوزير بتعيينهم ايضا
فــى الــــوزارة الــلــواء احــمــد عبد المنعم األمين
العام لإلدارة المحلية ..وهو صاحب القرار االول
واألخير بالوزارة.
المثير ان المصدر اكد ان الوزير أصدر قرارات

جهات رسمية عليا تستعني برئيس البورصة
السابق حلل أزمة الدواجن

تعيين هــؤالء الــضــبــاط ..وتعيين مستشارين
آخرين والتجديد لهما بمبلغ مالى قدره  18ألف
جنيه..دون الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية
الــجــديــد رقــم  81لسنة  ..2016والـــذى يمنع
االستعانة بمستشارين فى الوظائف الحكومية
إال للتخصصات النادرة مثل الطاقة النووية.
واشـــارت المصادر الــى ان حالة االستياء بين
موظفى الديوان العام ازدادت بشدة مؤخرا بسبب
تهديدات هــؤالء الضباط باعتقال أى موظف
يخرج عن النص أو يحاول التظاهر ضد الوزير..
وذلــك مــع اقــتــراب نقل الموظفين الــى منطقة
التجمع الخامس بمبنى الثروة السمكية ..وهو ما
اعترض عليه الموظفون واحتشدوا أمام ديوان
عــام الـــوزارة وتظاهروا وهتفوا بإقالة الوزير..
على اعتبار أن النقل سيتسبب فى أزمــات مالية
ومعيشية وأسرية لغالبية الموظفين.

منة فضالى تعترف:

نفسى أجتوز !!!

منة

كشفت الــفــنــانــة منة
فــضــالــى عــن أمنيتها
فى عام  ..2017والتى
تدعو الله باستمرار أن
يحققها لها.
مــنــة كــتــبــت عــبــر مــوقــع
«فيس بــوك» « :امنيتى بجد انى
اتجوز انسان كويس ويكون زوج محترم
وأب حنين ويحبنى بــجــد وأكـ ــون أهــم
حاجة فى حياته ميكنش أنانى وكــداب
وبتاع مصلحته وخاين ..حلمى بجد اكون

ام ..يا رب السنة دى يرزقنى ربنا بـ اللى
يقدرنى و يستهلنى ..اللى بيحبنى منكم
بجد يدعيلى أن يعوض صبرى خير».
مــنــة فــضــالــى ارتــبــطــت مـــرة واحـــدة
فــى بــدايــة حياتها الفنية مــن الملحن
ع ــادل حــقــى ..وفسخت خطوبتها منه
بعد أن اتهم كل منهما اآلخــر بسيل من
االتهامات.
منة فضالى تستعد لتصوير مسلسل
«مــرزوق وايتو» ..واعتذرت عن مسلسل
«الزيبق» مع الفنان كريم عبدالعزيز.

صدق أو ال تصدق

عبدالغفار
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جــهــات مهمة فــى ال ــدول ــة اســتــدعــت الــلــواء
عــبــدالــغــفــار يــوســف رئــيــس بــورصــة الــدواجــن
األس ــب ــق ..وعــضــو اتــحــاد منتجى ال ــدواج ــن..
لالستماع إلى وجهة نظره تجاه الطريقة المثلى
للتعامل مع أزمة الدواجن..؟! وهل يتم فتح باب
االستيراد للدواجن على آخره؟! أم تحديده لمدة
 6شهور ..أم الغائه؟! أم إعادته مرة أخرى.
ال ــل ــواء عــبــدالــغــفــار يــوســف أكـــد أنـــه سعيد
بــاســتــعــداد الــدولــة لالستماع لوجهة نــظــره..
وقــال :إن فتح الباب على مصراعيه الستيراد
الـــدواجـــن ..ألن ذل ــك يمهد النــهــيــار صناعة

الــدواجــن فى مصر ..وسيخرب بيوت منتجى
الدواجن ..وأن التوقيت التخاذ القرار بفتح باب
االستيراد خاطئ.
اللواء عبدالغفار يوسف نصح المسئولين وقال
لهم :دعموا الصناعة الوطنية ..دعموا منتجى
الدواجن المصرية ..فتح باب االستيراد يضر
بمصالح المنتجين ..ويسهم فى خسارة الدولة
ماليين دوالرات لالستيراد ونحن أحوج ما نكون
لكل دوالر ..منتجى الــدواجــن فى حاجة ألخذ
الحكومة بيدهم حتى يحصل الــمــواطــن على
أسعار منخفضة ..تناسب األسعار العالمية.

مصر استوردت «قمح وذرة وفول صويا وقطن» بـ  320مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد فتحى سالم -أستاذ أمراض
النبات والزراعة الحيوية أن مصر تستطيع تحقيق
االكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية إذا توافرت
إستراتيجية حقيقية وواقعية.
وأشـ ــار إل ــى أن مــصــر بالفعل قـ ــادرة عــلــى تحقيق
االكتفاء لمواجهة الزيادة السكانية المتضخمة ..حيث
عانت مصر من تكلفة باهظة بلغت  320مليار جنيه..
نتيجة استيراد المحاصيل والسلع اإلستراتيجية مثل
القمح ..والــذرة ..وفول الصويا ..والقطن ..والزيوت
النباتية ..نتيجة لعدم وجود تلك اإلستراتيجية.

فتحى

هل باإلمكان التحكم
فى  20مليو ًنا إذا لم
نستطع التحكم فى
 12مليو ًنا فى القاهرة
الكبرى احلالية بدون
تفكيك املركزية؟

لم أكن يوما ما (مطبالتي ًا) ألى نظام سياسى حكم مصر طوال الخمس وثالثين عام ًا
الماضية ،ولم أنتم يوم ًا ألى حزب أو تيار سياسى ،ولذلك عندما أكتب أى كلمة يكون هدفها
الوحيد تحقيق الصالح العام وليس الظهور فى صورة المعارض أو المقرب من النظام فهذا
األمر ال يشغلنى من قريب أو بعيد.
ولهذا أقول إننى فى الوقت الذى أشعر فيه بتحقيق بعض اإلنجازات التى حققها النظام
الحالى مثل اقامة عدد من مشروعات اإلسكان والطرق والكبارى واألنفاق ..وغيرها ،إال
أن هناك الكثير من اإلخفاقات وأوجه الفشل التى تتغاضى الكثير من وسائل اإلعالم
المقروءة والمرئية الحديث عنها لحسابات سياسية وتوازنات ومصالح شخصية.

محمد طرابيه يكتب:

مفاجآت مثيرة عن مشروعات العاصمة اإلدارية واملدن اجلديدة
«ماكيتات» العاصمة اجلديدة مستنسخة من بعض املدن اخلليجية احلديثة

على
المكشوف

هل ناطحات السحاب والتنسيق الهندسى لألحياء واحلدائق سوف يجلبان معهما منط اإلدارة احلديثة ً
بعيدا عن الروتني احلكومى؟

مشروع الطريق اإلقليمى سيلقى مصير الدائرى احلالى وصالح سالم سابقا

يجب أن تكون هناك مصارحة من جانب القيادة السياسية واحلكومة مع الشعب بشأن جوانب متويل كل هذه املشروعات وجدواها االقتصادية
فى هــذا السياق أشير إلــى أننى لست معارض ًا
ملثل هــذه املــشــروعــات الــتــى تستهدف دفــع عجلة
االستثمار والتنمية ،ولكن أرى أن البعض منها
كــان مــن املمكن تأجيله لفترة مــا حلــن استقرار
األوضــــاع االقــتــصــاديــة بشكل أكــبــر ،واستبدالها
مبشروعات تكون لها األولوية ويكون لها عائد بشكل
سريع ومباشر وينعكس على حياة املواطنني التى
حتولت إلى جحيم ال يطاق بسبب انهيار اخلدمات
واستمرار االرتفاع اجلنونى فى األسعار.
مــن بــن ه ــذه املــشــروعــات مــشــروع العاصمة
اإلدارية اجلديدة ،والذى أرى أنه لن تكون له جدوى
كبيرة على املستوى القريب ،وكذلك احلال بالنسبة
للعديد من املدن اجلديدة التى يؤكد اخلبراء أنها لن
حتقق العائد املرجو منها.
ولذلك حرصت على قراءة العديد من الدراسات
واألبــحــاث املتخصصة فى هــذا الشأن حتى تكون
لــدى فكرة أكبر عنها ملعرفة النتائج التى سوف
تترتب على إنشائها سواء بالسلب أو اإليجاب.
مــن بــن هــذه الــدراســات دراس ــة قيمة صــدرت
مــؤخــراً بــعــنــوان (نــظــرة نــاقــدة لــلــمــدن اجلــديــدة)
بقلم د.محمد ريــاض والتى نشرها مركز األهــرام
للدراسات السياسية واإلسترايجية ،ونظرا لكبر
حجم الدراسة فسوف أتوقف أمام بعض اجلزئيات
التى وردت بها والتى أرى أنها تفتح ملفات شائكة
ومهمة ورمبــا تكون املعلومات اخلاصة بها غائبة
عــن صــنــاع الــقــرار فــى مــصــر ،ولــذلــك أمتــنــى أن
تكون هــذه املعلومات املهمة للغاية أمــام القيادة
السياسية واحلكومة حتى تكون هناك معاجلات
لــبــعــض األخ ــط ــاء والـــكـــوارث الــتــى س ــوف حتــدث
نتيجة اإلص ــرار على املضى قدما فى تنفيذ هذه
املشروعات.
الــدراســة كشفت أن املشكلة األســاســيــة تتمثل
فى أن املدن اجلديدة  -برغم كونها ح ً
ال إلشكالية
حياتية لسكان وسكن ،إال أن معظم مدننا اجلديدة
كأسيوط اجلديدة أو أسوان غرب ..إلخ هى أقرب
الــى أن تكون ضواحى أو مــدن مضافة تعيش فى
جيلها األول عالة على نشاط واقتصاديات املدينة
القدمية ،سواء كان زراعياً أو حرفياً أو صناعياً أو
خدمياً.
وقد يستمر ذلك لفترة أطول يُخشى أن تصبح
عادة مألوفة ،وبرغم أن مخططات املدن اجلديدة
تشتمل على منطقة صناعية ،إال أن أغلبها شكلى
أكثر منه عامل فعال ألن للصناعة أسسا ليست
كلها متوافرة كــاملــوارد واألمـــوال والتأهيل فى أى
مكان كنشاط مضاف ،ومن ثم فمعظم املدن تركيبة
حلل إشكالية سكنية تنتج بالضرورة أنشطة خدمية
جانبية لــتــأمــن احــتــيــاجــات الــســكــان التسويقية
والتعليمية واإلنتاجية.
وقليل مــن مــدن اجلــيــل األول كــان لها مقصد
واضح إلنشاء بنية اقتصادية محددة ،مثل الوظيفة
الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان ،أو جزئيا
فى  6أكتوبر ،أو أشكال التنمية الصناعية اجلارية
فى مدينتى السادات وبنى سويف اجلديدة ..إلخ.
اخلالصة أن املدينة اجلديدة لكى تصبح مدينة
ذات بنية فعالة قائمة بذاتها يجب أن تكون أو ً
ال
ُمــنــشــأة لنشاط اقــتــصــادى رئيسى يغطى حاجة
العمل لسكان دائــم ويترتب على وجودهم خدمات
البنية التحتية واخلدمات األساسية بكفاءة احلداثة
املطلوبة كاملياه والصرف الصحى والطاقة والتعليم
والصحة واألسواق وشبكة نقل آمنة.
لكننا فى املمارسة نبدأ بإنشاء املدينة ونعرضها
للنشطاء -صغارا وكبارا -بحثا عن وظائف تعايش
السكان فتأتى النتائج غير جــيــدة ومــثــار شكوى
الناس واملستثمرين من معوقات بيروقراطية مجلس
املدينة واملحافظة ومركزية الدولة .لهذا فالكثير من
التحقيقات الصحفية عن مشكالت املدن اجلديدة
هى تقارير جزئية من واقع إشكالى معيش.
فهل ميكن للجهات املعنية تصحيحها وبأى ثمن؟
املــفــروض تخصيص نشاط يعيل السكان ويحدد
شكل التنمية من البداية مثل مشاريع االستصالح

معظم مدننا الجديدة كأسيوط الجديدة
أو أسوان غرب ..إلخ هى أقرب إلى أن تكون
ضواحى أو مدن مضافة تعيش عالة على نشاط
واقتصاديات المدينة القديمة
المدينة الجديدة لكى تصبح مدينة
ذات بنية فعالة قائمة بذاتها يجب
أن تكون أوالً ُمنشأة لنشاط اقتصادى
رئيسى يغطى حاجة العمل لسكان
ليس لدينا من االستثمارات ما
يكفى لمعالجة مشاكل مدننا
الحالية سواء مليونية أو مدن
مئات األلوف من السكان
ال ــزراع ــى فــى الــصــحــارى واضــحــة الــهــدف .فهى
تــقــدم الوظيفة الــزراعــيــة ملــن يــرغــب فــى الــنــزوح
الــيــهــا ،وبــاملــثــل لدينا تشجيع اســتــثــمــارى إلنشاء
مشروعات تنمية صناعية ولوجيستات نقل بحرى
مع جميع أنشطتهما املصاحبة فى منطقة القناة
وشــمــال غــرب خليج السويس مــن العني السخنة
الــى بورسعيد .وحــن تبدأ هــذه املــشــروعــات نبدأ
فى إنشاء مستوطنات للعاملني حسب نوع النشاط
االقــتــصــادى فلكل نــشــاط اقــتــصــادى احتياجات
مختلفة من األيــدى العاملة عــددا ونوعا وتأهيال
حسب التكنولوجيا املستخدمة وحــســب هدفها
التسويقى محليا أو جتارة الصادرات.
وكشفت الدراسة عن مناذج ملخاطر بعض املدن
اجلديدة ،وطرحت عدة تساؤالت وصفتها باملحيرة
حول مدينتى املنصورة اجلديدة والعلمني:
 -1هما مدينتان ساحليتان يهددهما ارتــفــاع
سطح البحر بالتغير املناخى العاملى ،فلماذا نتكلف
استثمارا أيــا كــان حجمه فــى وجــه متغير طبيعى
ال نستطيع مكافحته ،شأننا فــى ذلــك شــأن بقية
سواحل العالم املهددة؟ ذات هذه املخاطر الطبيعية
تهدد أشكال التعمير فى محافظة بورسعيد من
القنطرة إلى مقترحات الصناعة شرق التفريعة.
 -2ماهية املوارد التى سوف يتعايش عليها سكان
املدينتني .فالسواحل أصال بيئة فقيرة ال زراعية أو
رعوية ومواردها السمكية تتغير بتغير البيئة ،مثل
هجرة السردين من سواحل الدلتا لعدم وصول مياه
الفيضان مبا حتمله بعد السد العالى ،فماذا بعد
سد النهضة اإلثيوبى؟؟

حقائق مفزعة عن مدينتى
المنصورة الجديدة والعلمين:
مدينتان ساحليتان يهددهما ارتفاع
سطح البحر بالتغير المناخى العالمى
يتعايش
موارد
توجد
يهددهما ارتفاع
ساحليتان
المدينتان
المدينتين
البحرسكان
عليها
العالمى
بالتغير المناخى
سطح
إقامة منشآت صناعية فى
هذه المدن يقع تحت طائلة
تهديد غرق السواحل
 -3هل مواردنا من الغار الطبيعى البحرى تكفى
إلقامة صناعة قــادرة على إعالة مدن مليونية كما
هــو معلن؟ مــعــروف أن هــذه الصناعات تستخدم

التكنولوجيا بكثافة وال حتتاج إلــى أيــدى عاملة
كثيرة ،كما أن إقــامــة منشآت صناعية فــى هذه
املدن يقع أيضا حتت طائلة تهديد غرق السواحل،
فهل نهدى البحر جهد إنشاء مدن ومصانع وأموال
نحتاجها فى التنمية البشرية لتقليل األمية ،وتهيئة
الــنــاس للعمل املــنــاســب فــى مــشــروعــات التنمية
املستدامة!
 -4هل املخططات احلالية مجرد حلول عاجلة
ألزمــة مستحكمة ،ومــا يحدث بعد عــدة عقود هو
مشكلة يتدبرها سكان املستقبل فأين إذن التنمية
املستدامة؟
 -5وأخــيــرا ،فــإن ظــاهــرة انــشــاء مــدن مليونية
هــى على األغــلــب مــن قبيل اإلعـــام ،فليس لدينا
من االستثمارات ما يكفى ملعاجلة مشاكل مدننا
احلالية ،ســواء مليونية أو مــدن مئات األلــوف من
الــســكــان .فــلــمــاذا نفكر فــى م ــدن ضخمة قــد ال
نستطيع حتويلها الــى مــدن حية! املشكلة الكبرى
ليست فــى إقــامــة مــدن جــديــدة ،بــل فــى تخطيط
وظائفها وتدريب سكانها وتأهيلهم بالتعليم مع نشر
ثقافة أن األسرة الصغيرة أسرة سعيدة.
مــن ناحية أخ ــرى كشفت الــدراســة أن مشروع
العاصمة اإلداريــــة اجلــديــدة الــتــى يتم انشاؤها
حالي ًا ،بدأ بتصريح رئيس الــوزراء عن نقل اإلدارة
احلكومية الى مكان ما على محورى طريق السويس
والــعــن السخنة شــرقــى الــطــريــق اإلقليمى باسم
العاصمة اإلداري ــة .ثم نوقش املوضوع فى مؤمتر
شرم الشيخ بصورة مكبرة عن بناء عاصمة جديدة،
وف ــى احلـ ــال ظــهــرت “مــاكــيــتــات” لــلــعــاصــمــة هى

مستنسخ لبعض امل ــدن اخلليجية احلــديــثــة وهى
صورة مبهرة ،لكن هل ناطحات السحاب والتنسيق
الهندسى لألحياء واحلدائق سوف يجلبان معهما
منط اإلدارة احلديثة بعيدا عن روتني حكومى هو
اليوم فى متحف الــقــدرات املــهــدرة؟ وألن الرئيس
عبدالفتاح السيسى أشار مرات عديدة إلى وجوب
االهتمام مبوضوع العاصمة اجلــديــدة من بني ما
أش ــار إلــيــه مــن مشكالت مصرية عــويــصــة ،فقد
أصبحت أمــرا محسوما انتقادها غير مرغوب.
كالسيكيا ،تدعو املشروعات الكبرى إلــى طرحها
لــلــدراســة الفنية للمختصني واســتــشــعــار ال ــرأى
التخصصى والعام حول جدوى أى مشروع تنموى،
من حيث األولوية وإمكانية التنفيذ والتمويل وغير
ذلك كما سبق تفصيله أعاله.
لكن العمل فــى إنشائها يسير منذ فترة بهمة
تسابق الزمن دون أن تصدر للرأى العام خريطة
ملخطط املدينة ليواجه اجلميع بالوضع فى النهاية،
باعتباره “أمراً واقعاً .”fait accompli
وفــى هــذا السياق أشــار د .محمد ريــاض الذى
أعــد الــدراســة إلــى أنــه ليس من املعارضني إلنشاء
عواصم جديدة ،بل رمبا كان أول من نادى بإنشاء
عاصمة سياسية جديدة ملصر فى مقال مطول نشر
فى مجلة الطليعة عدد يوليو (1972كانت الطليعة
تــصــدر عــن مؤسسة األهـــرام آنـــذاك) فــاضــل فيه
بني موقعني أولهما تقريبا مكان مدينة السادات
احلالية ،والثانى شمال بحيرة قارون.
وفيما يبدو فقد بدأ الرئيس السادات فى إنشاء
عاصمته اجلديدة بعد عدة سنوات من نشر املقال
وبدون ذكر صاحب األفكار كما جترى العادة لدينا.
وأشار د .رياض إلى أنه ناقش املوضوع تفصيال
فى الفصل السابع من كتابه “القاهرة :نسيج الناس
فــى املــكــان والــزمــان” (دار الــشــروق  ،)2001على
أى احل ــاالت ،فــإن السبعينيات تبعد عنا نحو 45
سنة اختلفت فيها كل األمــور مبا فى ذلــك القدرة
التمويلية ،وارتفاع األسعار ،وتغير قيمة الدوالر من
نحو نصف جنيه الى نحو  19جنيها حالياً.
وهنا نتساءل :هل العاصمة اجلديدة هى املدينة
التى حتل إشكاليات القاهرة املزمنة؟ أم هى ستكون
بالضرورة ومبوقعها املكانى املختار امتدادا لتجمع
عمرانى ضخم للقاهرة يضم  20مليونا وميتد نحو
 120كيلومترا من  6أكتوبر شرقا فى اجتاه السويس
والسخنة ،ضاربة بذلك مشروع الطريق اإلقليمى
الذى سيلقى مصير الدائرى احلالى وصالح سالم
سابقا؟ فهل باإلمكان التحكم فى  20مليونا إذا لم
نستطع التحكم فى  12مليونا فى القاهرة الكبرى
احلالية بدون تفكيك املركزية؟
إجــابــة هــذه الــتــســاؤالت قــد تكون باإليجاب –
كما أسلفنا -إذا حتولت الــــوزارات املــركــزيــة الى
التخطيط اإلط ــارى للسياسات القومية وانتقلت
جموع موظفيها الضخمة إلى إدارات حكم محلى
حقيقى وخــاق .حينئذ تنجو العاصمة اجلديدة
والقاهرة معا من أكثر أسباب املشكالت واألوجاع.
أمــا إذا ظلت املــركــزيــة كما هــى ،فــاألغــلــب أن
العاصمة اجلديدة ستلحق سريعا بنفس أمــراض
القاهرة رمبــا فــى جيلني حتى لــو أحيطت بسياج
قوانني مانعة ألن أول من يخترق السور هو دائما
اجلهاز احلكومى ،حني يسمح بثغرات تفجر السور
وحتيله متحفا كسور الصني العظيم ،امتد آالف
األميال وسقط فى هجمة مغولية واحدة!!
وفى النهاية أقول إن هذه املعلومات واحلقائق يجب
أن يتم وضعها فى احلسبان خالل فترات التجهيز
أو التنفيذ أو حتى بعد االنتهاء من هذه املشروعات،
ويجب أن تكون هناك مصارحة من جانب القيادة
السياسية واحلكومة مع الشعب بشأن جوانب متويل
كل هذه املشروعات ،وجدواها االقتصادية ،والعائد
املرجو منها على املدى القريب والبعيد.
ونتمنى أن يكون هناك إعــادة نظر فيما يتعلق
بهذه املشروعات وفق ًا للمعلومات التى مت الكشف
عنها ورمبا تكون هناك حقائق ومعلومات أخرى ال
يعلم الكثيرون عنها شيئاً حتى اآلن.

رغم أن مخططات
المدن الجديدة تشتمل
على منطقة صناعية
إال أن أغلبها شكلى أكثر
منه عامل فعال

المخاطر الطبيعية
تهدد أشكال
التعمير فى
محافظة بورسعيد
من القنطرة إلى
شرق التفريعة

المشكلة الكبرى
ليست فى إقامة
مدن جديدة بل فى
تخطيط وظائفها
وتدريب سكانها
وتأهيلهم بالتعليم
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«البار» يشهد كواليس
القرارات اجلديدة
للحكومة وأسرار بيع
األراضى والبورصة

أسرار «بار» الدور الثالث فى فندق الفورسيزون
مفاجأة :رجال أْعمال قطريني ينهون مصاحلهم مع مصريني بأموال أمير قطر

حكايات
وأسرار

بالل الدوى

متهم بحيازة سالح آلى غير
مرخص فى قرية العطف
بالعياط بالجيزة

لغز استمرار
هروب حارس أرض
«ممدوح حمزة»!!
ومـــــــازال الــبــحــث جــاريــا
ع ــن عــمــرو مــحــمــود راض ــى
أبوسويلم احل ــارس اخلــاص
بــــــــأرض ممـ ــلـ ــوكـ ــة ل ــرج ــل
األعــمــال مم ــدوح حــمــزة فى
قرية العطف مركز العياط
محافظة اجليزة.
كــانــت قـــوات الــشــرطــة قد
تــلــقــت ب ــاغ ــات كــثــيــرة من
أهالى قرية العطف ..تفيد
قــيــام املــدعــو عــمــرو محمود
راضـــــى أبــوســويــلــم ويــعــمــل
«ح ــارس» بحيازة ســاح آلى
غير مرخص لــه ..فى إحدى
الغرف التى يسكنها بقطعة
األرض التى يحرسها.
لــكــن ال ــق ــوات جنــحــت فى
ضــبــط ال ــس ــاح اآللــــى غير
املــرخــص ..بعد قــرار عمرو
أبوسويلم ..ومــازال هاربا..
ويتم متشيط القرية للبحث
عنه.

أســـرار عــديــدة حــول مــا يتم تــداولــه بني
مجتمع رجال املال واألعمال من وجود مقر
رسمى لهم لتخليص مصالح وت ــداول أدق
األخــبــار عــن الــدولــة واحلكومة والـ ــوزارة..
لالستفادة منها فــى أعمالهم والتلصص
على كل كواليس البورصة وهيئات التنمية
الزراعية والتنمية السياحية والتنمية
الصناعية ..واملجتمعات العمرانية..
وكل األراضــى التابعة لهذه الهيئات
املــهــمــة ..رجـــال األْع ــم ــال الــذيــن
يــتــواجــدون فــى مقرهم الرسمى
واملوجود فى «فندق الفورسيزون
بــجــاردن سيتى» وحتــديــدا فى
«الــدور الثالث» وحتديدا أكثر
فى «البار» ..يستغلون تواجد
كبار املسئولني بالدولة من
أجــل معرفة أدق األس ــرار
حول بيع األراضى وكيفية
متيم
شرائها وكيفية االستيالء

مسئولون كبار وفنانون
ومحامون وفنانات
وراقصات ونواب
فى البرلمان
أشهر
مرتادى
البار

«حمدى عطا» رجل أعمال مصرى إماراتى مفاجأة« :منطقة العالقة» بأسوان
أرض فى التجمع املتر بـ«جنيه» منجم ذهب استولت عليها العائالت
حصل على ِ
لماذا ال تتحرك البالغات ضده لدى النائب العام؟!

عطا
راسخ

قام ببناء كومباوند يضم «»250
فيلال ..واستولى على أموال
المصريين ولم يسلمهم الفيلالت

بالغات كثيرة مت تقدميها للنائب العام املستشار نبيل
صادق ضد «حمدى عطا» رجل أعمال مصرى حاصل
على اجلنسية اإلماراتية ومالك منتجع شهير فى منطقة
«التجمع» يطلق عليه «منتجع فيالر ريزدنس» بعد تعرض
الكثيرين ملحاوالت كثيرة من املماطلة وعدم املصداقية
وعــدم حصول عمالء املنتجع على مستحاقتهم ..كيف
حدث ذلك؟!
حصل «حــمــدى عطا» على قطعة أرض شاسعة فى
منطقة التجمع ..ومعه شريكني اثنني من كبار رجال
األعمال فى مصر وهما:
مجدى راســخ والــد هايدى راســخ زوجــة عالء مبارك
جنل الرئيس حسنى مبارك ..ومحمد بركات أحد أكبر
رجال األعمال فى مصر ..وصديق مجدى راسخ.
حمدى عطا حصل على األرض وقام ببناء  250فيال..
حصل على املتر بـــ« »1جنيه ..وقــام بتسويق املنتجع..
ودفــع املواطنون أمــواال باهظة لهم ولم يستلموا الفيلل
حتى اآلن.
النائب العام املستشار نبيل صــادق بدأ التحقيق فى
البالغات لكن ال أحد يعلم مكان «حمدى عطا».

األربعاء 2017/1/18

يــقــوم الــشــيــخ صــبــاح األح ــم ــد ..أمــيــر الكويت
بجهود متواصلة مــن أجــل إعـــادة الــعــاقــات بني
مصر والسعودية ..وساطة يقوم بها من أجل إحياء
الترابط األخــوى بني مصر والسعودية ..وجلسات
متعددة أجراها الشيخ صباح األحمد مع الرئيس
السيسى فــى مــصــر ..وفــى مؤمتر القمة العربى
االفريقي ..واتصاالت تليفونية كثيرة ..ولقاءات مع
األجهزة السيادية ووزراء اخلارجية فى البلدين..
من أجل حتقيق هدف واحد بني مصر والسعودية
وهو «عودة املياه ملجاريها مرة أخرى».
اجلانب املصرى استقبل عملية الوساطة التى
يــقــوم بــهــا الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد بــصــدر رجــب
وتقدير شديد لقيمة وقامة الكويت حكومة وشعبا
وحاكما ..لكن مصر فوجئت مبا كشف عنه الشيخ
صباح األحمد من قوله إما يتعلق باالختالف فى
وجهات النظر فيما يخص ملف «جزيرتى تيران
وصنافير» ..البــد وأن ينتهى بني االشقاء العرب

خاصة أنهما لن يزيدا اململكة العربية السعودية..
ولن ينقصا مصر ..لكن الرد املصرى كان البد من
اعطائنا فرصة لالنتهاء من اإلجــراءات القانونية
واحترام الدستور وعدم مخالفته خاصة أن الرأى
العام مهتم جدا بهذه القضية.
وكانت آخر عملية وساطة قام بها الشيخ صباح
األحمد مع مصر قد انهت كل أشكال الوساطات
بــعــد أن كــشــف أمــيــر الــكــويــت عــن حــالــة الغضب
السعودى جتاه مماطلة مصر وعدم تسليم اململكة
جزيرتى تيران وصنافير ..أمير الكويت قال «إن
السعودية ترى أنه من غير الالئق أن تضطر اململكة
إلى التعامل مع مصر ..وهى الشقيقة الكبرى على
أنها دولة حتتل جزيرتني سعودتني.
وبعدها اتسعت الفجوة بــن مصر والسعودية
ورفضت مصر اللهجة التى حتدثت بها السعودية..
وتــركــت األم ــر للقضاء املــصــرى وملجلس الــنــواب
املصرى!

«مــنــطــقــة الــعــاقــة» مبحافظة
أسوان أصبحت «خلية نحل» خالل
األســبــوعــن املــاضــيــن ..فبعد أن
كشف عــدد مــن الــعــائــات هناك
عــن قيامها بــالــنــجــاح فــى صعود
املنطقة اجلبلية أعــلــى العالقة
واحلــصــول على سبائك ذهبية..
مت الــتــوصــل ملعلومات حــول تلك
الواقعة لدى األجهزة األمنية فى
أســـوان الــتــى استطاعت القبض
على عدد كبير من أبناء العائالت
التى تقطن فى منطقة «العالقة»
ومت الــتــحــفــظ ع ــل ــى عـــــدد مــن
الــســيــارات املستخدمة فــى طلوع
القمة اجلبلية ومت ابــاغ القوات
املسلحة ..والــتــى بــدورهــا قامت
بالتعرف على القمة اجلبلية وعمل
كــــردون ح ــول املــكــان الـــذى ظهر
فيه الدهب ..ومت وضعه حتت يد
القوات املسلحة.

القبض على عناصر
قبلية استولت على
سبائك ذهبية

أعلن استهداف السلفيني له

املفاجأة ..اململكة تهدد مصر بأنها ستعتبر «تيران
وصنافير جزيرتني سعوديتني محتلتني»!!
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عليها وأخـــرى لــوضــع الــيــد؟! حيث يوجد
محامون مشاهير وفنانون كبار ومطربون
وفــنــانــات شــابــات وراق ــص ــات مــعــروفــون..
ويوجد فى «املقر الرئيسى لرجال األعمال»
عــدد كبير أيــضــا مــن ن ــواب فــى الــبــرملــان..
ولــذلــك عــرف عــن «ب ــار» ال ــدور الثالث فى
فندق الــفــورســيــزون بــجــاردن سيتى ..بأنه
يعتبر املقر الرئيسى لكل صفقات وتعاقدات
وعموالت ومناقصات التى تتم فى جمهورية
مصر العربية.
األعمال الكبار
الغريب أن عددا من رجال ْ
يذهبون إلــى «الــبــار» ملعرفة أخبار جديدة
لم حتدث بعد -لكنها ستحدث فى القريبالعاجل ..ليستفيد منها رجال األعمال خالل
الفترة القادمة ..ليستفيدوا من األراضــى
التى ستعرض فيما بعد على املواطنني!
«بــار» الفورسيزون يشهد امتــام صفقات
مشبوهة على جثة الوطن ..واتفاقيات فى
رعاية نواب البرملان.
األهــم مــن كــل هــذا وذاك ..وجــود رجــال
أعمال عرب من النوع الثقيل جــدا ..فنجد
املــشــايــخ الكويتيني ..واملــشــايــخ القطريني

الــذيــن يعملون كــمــنــدوبــن ل ــدى «متــيــم بن
حمد» أمير قطر ..رجال األعمال القطريني
التابعني ألمــيــر قطر ال يكلون مــن العمل
مــع رج ــال أعــمــال مصريني بــهــدف حتقيق
األمان لهم ..يدخلون فى شراكة معهم حتى
ال يتعرضون ألى تــهــديــدات -عــلــى حسب
قولهم!!-
يوما بعد يوم ..بدأنا نشاهد رجال أعمال
مصريني يجلسون فى «بــار» الفورسيزون..
ينتظرون رجــال األعــمــال القطريني المتام
عمليات «بــيــزنــس» معهم واحلــصــول على
األموال من جراء امتام الشراكة فيما بينهم
وهــم ال ي ــدرون أن هــذه األم ــوال ملك أمير
قطر «متيم».
محامون على قدر كبير جدا من الشهرة
والــنــفــوذ أصــبــحــوا زائــريــن دائــمــن لـــ«بــار»
الفورسيزون وحجزوا «ترابيزات» بأسمائهم
حتى يحصلوا على جزء من الكعكة.
فــنــانــون مشاهير حــجــزوا «ترابيزاتهم»
أيضا وفنانات والدنيا هايصة ..وزايطة..
وال عــزاء للحكومة وفلوسها وأراضــيــهــا..
وقوانينها ..ومشروعاتها ..وموظفيها!!

صباح األحمد

سلمان

إسالم بحيرى ينتقل لإلقامة فى فنادق
« »5جنوم على كورنيش النيل
يلتقى عمرو موسى وطارق نور وساويرس

السؤال :أين يقيم «إســام بحيرى»؟! فى يلتقى ع ــددا مــن الشخصيات عــامــة فى
الوقت الذى أعلن فيه إسالم بحيرى أنه ال فــنــادق الــقــاهــرة ..ومــنــهــم عــمــرو موسى
يقيم فى منزله ..خوفا من جماعات سلفية رئيس جلنة اخلمسني وأمــن عــام جامعة
الــــدول الــعــربــيــة األســـبـــق ..وطـــارق
مــتــشــددة تستهدفه نتيجة -حــســب قوله-
نـ ــور ..صــاحــب قــنــوات الــقــاهــرة
قيامه بعملية التنوير والتثقيف الدينى..
والـ ــنـ ــاس ..وجنــيــب ســاويــرس
وهجومه على مناهج األزهــر ..وكتب
رج ــل األعـــمـــال ..وعــــددا من
التراث وعدد من كبار األئمة ..يأتى
املثقفني املحسوبني على التيار
اسـ ــام بــحــيــرى لــيــتــحــرك وينتقل
الليبرالى.
بني الفنادق الكبرى على كورنيش
إســـام بــحــيــرى مــن مواليد
النيل ..وجميعها فنادق « »5جنوم..
 1975وخــريــج كلية احلــقــوق..
يقيم إســام بحيرى بصفة دائمة
وس ــاف ــر إلـــى ال ــك ــوي ــت ..وع ــاد
فى الفنادق منذ خروجه
وبــــدأ ف ــى الــظــهــور اإلعــامــى
مــن القضية بعفو
كـ«داعية إسالمى» ومثقف
رئاسى.
ديــنــى يطالب بتجديد
إســـــــــــــام
اخلطاب الدينى!!
بحيرى الذى
بحيرى

تفاصيل أخطر جلسة بني الرئيس السيسى وشريف إسماعيل حول «أوجاع» الشعب!!
إسماعيل:
 1حكومتى حققت نم ًوا اقتصاد ًيا قيمته
« »٪4.3وهو األعلى منذ  25يناير 2011
 2اإلجراءات االقتصادية ضرورية وال بديل
عنها وتأجيلها بمثابة «ورطة للحكومة»
 3أعلم أن الجهاز اإلدارى به فساد غير
مسبوق ولهذا نستعين بالقوات المسلحة
 4ما فعلناه اقتصاديا تقوم به جميع
الدول اآلن من ترشيد الدعم البترولى

السيسى

الرئيس:
 1انزلوا للناس فى الشارع راعوا
مصالحهم اخدموهم راعوا الله
 2مصر عانت طوال الخمس سنوات
الماضية فعال وشافت «المر»
 3ال تعتمدوا على التقارير
اليومية المكتوبة
 4قدرنا أن نحافظ على
بلدنا من الضياع

إسماعيل

بالل الدوى
على ما يبدو فإن املهندس شريف إسماعيل
رئيس الــوزراء فى «ورطة» كبيرة ،ورطة جعلته
فى مــأزق أمــام الرئيس عبدالفتاح السيسى،
وخ ــال األســبــوعــن املــاضــيــن عقد الرئيس
السيسى اجتماعني مع رئيس الــوزراء ،إضافة
إلى مشاورات مهمة طوال تواجدهما معا فى
االفتتاحات اجلديدة للمشروعات فى محافظة
البحر األحمر.
شريف إسماعيل رئيس الــوزراء اضطر إلى
احلديث مع الرئيس عن كل األمــور التى من
شأنها أن تبرئ احلكومة مــن تهمة االهمال
وعدم االجناز ،بعد وجود تقارير أمنية وسيادية
تتهم احلكومة بالبطء ،والفشل ،وتكدير حياة
املواطنني الغالبة ،إضافة إلى وقوفها مكتوفة
األيـــدى أم ــام الــغــاء الــفــاحــش فــى األســعــار،
وزيـ ــادة شــكــوى املــواطــنــن مــن زيـــادة األعــبــاء
اليومية عليهم.
شريف إسماعيل حــاول تبرئة حكومته من
كل هذه التهم وقدم تقريرا للرئاسة يشرح فيه
كل تفاصيل اإلجــراءات التى ابتعتها حكومته،
وهى كاآلتى:
 -1إن احلــكــومــة احلــالــيــة حــقــقــت منــوا
اقتصاديا وصــل إلــى  ٪4.3وهــو معدل غير

مــســبــوق فــى مــصــر مــنــذ أحــــداث  25يناير،
وبالرغم من األحــداث السياسية التى تعيشها
الــبــاد ،وأشــار إلــى أن احلكومة جنحت -من
وجهة نظره -فى حتقيق معدل منو مناسب إلى
حد ما ،رغم أن هناك مشروعات قومية كبرى
يتم تنفيذها.
 -2إن احلكومة أقدمت على تنفيذ عدد من
اإلج ــراءات االقتصادية الضرورية والشديدة
األهمية ،والبــد من اتخاذها ،وال بديل عنها،

وتأجيلها كان سيسبب أزمة اقتصادية كبرى،
ولذلك كانت احلكومة مصرة على تنفيذ هذه
اإلجــراءات االقتصادية مهما حدث بعد توافر
كل املعلومات عن حجم األزمة ،ودراسة البديل
الــذى مت تلخيصه فى عدد من أهم القرارات
االقتصادية فى تاريخ مصر ،وفضلت احلكومة
عدم اللجوء إلى اعطاء املسكنات ،بل أعلنت
أننا مستمرون فى اتخاذ الــقــرارات الصعبة
للخروج من األزمة.

 -3إن احلكومة لديها جهاز إدارى نعلم أنه
به كمية من الفساد غير مسبوقة لذلك نقوم
باالستعانة بــالــقــوات املسلحة بعد أن حتول
الفساد إلى منظومة ،ونحن نحاربه عن طريق
األجهزة الرقابية ،وال نتستر على فاسد.
 -4إن احلكومة صادقة مع الشعب املصرى،
وال تخدعه ،فلدينا شفافية كاملة فى التعامل
مــع شعبنا ،ونعلم أن هــنــاك أزم ــات ونــحــاول
التصدى لها.

 -5إن احلكومة ترفض تطبيق التسعيرة
اجلــبــريــة ،ولــن تضطر إلــى فــرض التسعيرة
اجلبرية مهما حدث ،ألن اقتصاديات السوق ال
حتتمل ،وال نتدخل فى األســواق إال عن طريق
مراقبة األسعار باستخدام األجهزة الرقابية
من مباحث التموين وجهاز حماية املستهلك،
ووزارة التموين ،والرقابة اإلدارية.
 -6مـــا ي ــح ــدث فـــى اجلـــانـــب الــســيــاســى
شــديــد األهــمــيــة ويــجــب الــنــظــر إلـــى تأثير
تقلبات السياسة املحلية والعربية واإلقليمية
والدولية على مصر ،وحتديدا على «اجلانب
االقتصادى» ،فقد اضطرت معظم دول العالم
العربي ،وأوروبا إلى اللجوء إلى رفع الدعم عن
املــواد البترولية بعد التقلبات السياسية التى
حدثت وتأثيرها على احلــروب التى تشهدها
املنطقة ،والصراعات على البترول فى مختلف
مناطق العالم.
مــن جانبه كــان رد الرئيس السيسى على
املرافعة التى عرضها رئيس الـــوزراء أمامه
للدفاع عن احلكومة ،عبارة عن جزءين:
اجلزء األول :يجب أال تعتمد على التقارير
اليومية املكتوبة ،انزلوا للشارع ،عايز اشوفكم
بني الناس فى الــشــوارع ،شوفوا مصاحلهم،
راع ــوا اهلل ،واخــدمــوا الــنــاس ،اشتغلوا أكثر،
اظهروا أعمالكم للناس ،كل أعمالكم الزم تكون
خلدمة الناس.
اجل ــزء الــثــانــى :فعال الــشــق السياسى أثر
سلبيا على الوضع االقتصادى ،فبعد أن عانت
مصر طوال الـ« »5سنوات املاضية ،لكن قدرنا
نحافظ على بلدنا من الضياع بعد أن «شافت
مصر املـــر» ،واحــنــا شايفني الــعــراق واليمن
وسوريا وليبيا ،األوضــاع اتدهورت واملواطنني
هناك بيعانوا ،ومصر ثابتة.

مجلس النواب اعترف باملهزلة

مرتبات سفراء مصر فى اخلارج  48ألف دوالر شهر ًيا مقابل  30أل ًفا فقط لسفراء السعودية والكويت واإلمارات
إذا كان الرئيس السيسى قد تبرع بنصف راتبه ونصف ثروته ملصر فكيف يصل مرتب السفير إلى  48ألف دوالر؟
محمد عثمان
رغــم األداء (الباهت) ملجلس النواب احلالى
منذ بداية عمله وحتى اآلن ،إال أن هناك قضايا
تظهر بني احلني واآلخر تعيد احلياة مرة أخرى
لهذا البرملان (امليت إكلينيكياً).
وفى رأيــى اخلــاص أنه رغم كون هذا البرملان
منفصل عن الواقع الذى يعيشه املواطن املصرى
البسيط ،إال أنه فى بعض األحايني تظهر قضايا
حتت القبة تكون ذات أهمية بالغة ،ولكن لألسف
يتم إسدال الستار عليها بطريقة مستفزة مثلما
حدث فى قضية صفقات األقماح الفاسدة والتى
تسببت فى إهــدار أكثر من  5مليارات جنيه من
املــال الــعــام ،ولــم تسفر تلك القضية ســوى عن
إقالة خالد حنفى وزيــر التموين السابق ،حيث
انقضت الدعاوى اجلنائية للغالبية العظمى من
املتهمني فى هــذه القضايا بعد التصالح معهم
عقب ســدادهــم األمـ ــوال الــتــى اســتــولــوا عليها،
وتغاضى البرملان عن مساءلة احلكومة من خالل
االستجوابات التى كانت قد قدمت حــول هذه
القضية عقب اقالة الوزير السابق خالد حنفى.
ومن بني القضايا املهمة التى أمتنى أال يكون
مصيرها مثل قضية األقماح الفاسدة ،القضية
الــتــى فجرها النائب عــاء عــابــد ،رئــيــس جلنة
حقوق اإلنسان مبجلس النواب من خالل السؤال
الــذى تقدم بــه لسامح شكرى وزيــر اخلارجية
حول مرتبات السفراء املصريني باخلارج والتى
تصل إلــى  48ألــف دوالر شهري ًا ،ومعادلة سعر
صرف الراتب باجلنيه بعد ارتفاع سعر الدوالر
والقرارات االقتصادية األخيرة بتعومي اجلنيه.
وكشف عابد أن وزارة اخلارجية تنفق ضد
سياسية التقشف وترشيد اإلنــفــاق احلكومى
نظرا للحالة االقتصادية الصعبة التى متر بها
البالد ،وأعلن انه سيتقدم باستجواب يطالب فيه
بإقالة وزيــر اخلارجية ،الــذى ال يشعر بظروف
الــبــاد واألزم ـ ــة االقــتــصــاديــة الــتــى يشعر بها
الشعب.
هــذه القضية تــطــرح العديد مــن التساؤالت
التى تشغل أذهان الغالبية العظمى من املصريني

عالء عابد :سوف أتقدم
باستجواب للمطالبة بإقالة وزير
اخلارجية الذى ال يشعر بظروف
البالد واألزمة االقتصادية التى
يشعر بها الشعب

عابد

وزارة اخلارجية طلبت
االحتفاظ بجزء من الدخل
القومى املصرى من العملة
الصعبة لضمان صرف رواتب
السفراء والدبلوماسيني

شكرى

هل هؤالء السفراء (على رأسهم ريشة) حتى ال يطبق عليهم قانون احلد األقصى لألجور؟
ومنها:
إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تبرع
بنصف راتبه ونصف ثروته ملصر نظراً لكوننا
دولــة فقيرة فكيف يصل مرتب السفير إلى 48
ألف دوالر ،باإلضافة إلى توفير السيارات لكل
فــرد من أفــراد أســرة السفير ،ومصاريف رحلة
سنوية بتذاكر على نفقة الــدولــة؟ وهــل هــؤالء
السفراء (على راسهم ريشة) حتى ال يطبق عليهم
قــانــون احلــد األقــصــى لــأجــور؟.األكــثــر غرابة
أنــه فى الوقت الــذى يزعم فيه البعض أن هذه
املرتبات الكبيرة التى يتقاضاها السفراء سببها
ارتــفــاع مستويات املعيشة فــى اخل ــارج جنــد أن
مرتبات السفراء فى الدول الغنية مثل السعودية
والكويت واإلمــارات تتراوح ما بني  20و 30ألف
دوالرفقط ،فهل زيادات األسعار وارتفاع مستوى
املعيشة فــى اخلــــارج يشعر بــهــا فــقــط ســفــراء

مصر فقط دون غيرهم مــن أعــضــاء البعثات
الدبلوماسية؟
وهـــل صــحــيــح أن وزارة اخلــارجــيــة طلبت
االحتفاظ بجزء كبير من الدخل القومى املصرى
مــن العملة الــصــعــبــة ،والــتــى ت ــرد مــن األعــمــال
القنصلية لصالح احلــفــاظ على روات ــب هــؤالء
السفراء والدبلوماسيني؟!
ونتساءل أيضاً :هل مت تطبيق قــرارات اللجنة
الــوزاريــة االقتصادية برئاسة املهندس شريف
اسماعيل رئيس مجلس الـــوزراء ،التى صدرت
فى بداية شهر نوفمبر املاضى بخفض التمثيل
اخلــارجــى فــى الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة التابعة
للوزارات بنسبة  %50واالعتماد على كوادر وزارة
اخلارجية فى تنفيذ ومتابعة األعمال؟ وهل مت
استثناء مرتبات وب ــدالت الــســفــراء والقناصل
املصريني فى اخلــارج من هــذه التعليمات التى

زعمت احلكومة زور ًا وبهتان ًا أنها تطبق على
اجلميع؟!!
فى هذا السياق نشير إلى أن جلنة العالقات
اخلــارجــيــة مبجلس الــنــواب أك ــدت أن مرتبات
ســفــراء وزارة اخلــارجــيــة بــاخلــارج مت اقــرارهــا
بقانون املوازنة الذى وافق عليه املجلس و بالتالى
فتعديلها ال يتم اال بقانون.
وأضــافــت اللجنة فى بيان رسمى لها أن ما
أثير عن قيمة تلك املرتبات مبنى على حسابات
دقيقة لتكاليف مستوى معيشة كل دولة لتتوافق
والــتــمــثــيــل الــائــق لــســفــراء مــصــر فــى اخل ــارج
وااللتزامات الوظيفية املتعددة.
وبالطبع هــذا البيان يحمل مغالطات عديدة
ألن مستوى املعيشة فــى الـــدول األخـــرى التى
يــتــواجــد بــهــا ســفــراء مــصــر ال يختلف لسفير
عن آخــر ،ولهذا نسأل :هل نحن أكثر ثــراء من

االمـــــارات والــســعــوديــة والــكــويــت الــتــى يحصل
ســفــراؤهــا على  20أو  25ألــف دوالر فــى حني
يحصل السفير املصرى على مبالغ تتراوح ما بني
 38ألف ًا و 48ألف دوالر شهري ًا ،ونسأل أيض ًا:
سيادتك فني يارئيس اجلمهورية من هذه املهازل؟
وهل كتب على الغالبة أن يــزدادوا بؤس ًا وشقاء
فى حني ينعم األكابر بالثراء والنعيم أم ان مصر
كانت ومــا تــزال تــدار لصالح األهــل والعشيرة
فقط؟!!!
اجلــديــر بالذكر أن مــوازنــة دي ــوان عــام وزارة
اخلارجية للسنة املالية  2017 – 2016تصل
إلــى  3مليارات و 480مليونا و 190ألــف جنيه
مقابل االعــتــمــادات فــى مــوازنــة الــعــام املاضى
 2016 – 2015والــتــى تبلغ  3مــلــيــارات و219
مليونا و 673ألف جنيه بزيادة قدرها  260مليوناً
و 517ألــف جنيه .وقــد بلغت الــزيــادة اجلديدة
املخصصة لباب (األجــور وتعويضات العاملني)
 2مليار و 437مليون جنيه بزيادة قدرها 216
مليونا و 307آالف جنيه مــقــابــل  470مليون
جنيه للباب الثانى فــى مــوزانــة الـــوزارة (شــراء
السلع واخلدمات) بزيادة قدرها  37مليونا و60
ألــف جنيه .بينما بلغت تقديرات الباب الرابع
(الدعم واملنح واملزايا االجتماعية)  266مليونا
و 532ألف جنيه ،فى حني بلغت تقديرات الباب
اخلامس (املصروفات األخرى) – لم يتم حتديد
أوجه صرف املصروفات األخــرى –  216مليون
جنيه !!! أما الهيئة العامة لصندوق متويل مبانى
وزارة اخلارجية باخلارج فتبلغ موازنتها فى العام
احلالى  2مليار و 331مليونا و 505آالف جنيه،
بزيادة قدرها  450مليون جنيه عن العام املاضى.
وفى النهاية أقول :أمتنى أن يتم فتح ملف هذه
القضية فى اجللسة العامة ملجلس النواب وليس
داخــل جلنة العالقات اخلارجية فقط بحجة أن
هذا األمر من القضايا التى متس األمن القومى،
ألن هذه حجج بالية وعفا عليها الزمن؟ وأمتنى أن
تكشف احلكومة احلقيقة بشأن املرتبات اخليالية
التى يتقاضاها عدد من اجلهات العليا والنافذة
فــى الــدولــة ليعرف ال ــرأى الــعــام هــل يتم تطبيق
القانون على اجلميع أم أن الكوسة واملحسوبية
كانت وال تزال لها الكلمة العليا فى مصر؟ !!!

ال نتستر على أى
فاسد وأجهزتنا
حتارب الفساد

الشارع
السياسى

لن نفرض تسعيرة
جبرية ألن السوق
ال تحتمل وأجهزتنا
تراقب السوق فقط
الجانب السياسى يؤثر
على أداء الحكومة
مثلما يحدث فى
جميع الدول العربية
والعالمية

هل زيادات األسعار
وارتفاع مستوى
المعيشة فى
الخارج يشعر بها
سفراء مصر فقط
دون غيرهم من
أعضاء البعثات
الدبلوماسية؟
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النظام احلالى بني خيارين :إما
استخدام العنف فى مواجهة
الغضب الشعبى املتزايد وإما
السماح بفتح املجال السياسى
أمام قوى املعارضة السلمية

دراسة رسمية توجه تحذي ًرا لكل الجهات العليا فى الدولة

عودة القوى الثورية للشارع بسبب عدم احتواء الشباب
خريطة تقسيمات الشباب فى مصر اآلن:

قضية
ساخنة

الموالون للنظام
يطلقون المبادرات
الرسمية ولكن
بدون أفق واضح
لكيفية تفعيلها
وترجمتها إلى
مكاسب سياسية

أعضاء القوى
الثورية والمدنية
بدأوا العودة
للنشاط السياسى
فى إطار حمالت
مناهضة اتفاقية
تيران وصنافير

ماهر عبده
عندما أعلن الرئيس السيسى فــى التاسع من
يناير  2016خالل احتفالية الشباب المصرى بدار
األوبــرا ان عــام  2016سيكون عــام الشباب ..وفى
هذا السياق اعلن السيسى عن عدد من القرارات
لتفعيل دور الشباب ومنها البرنامج الرئاسى لتأهيل
الشباب للقيادة وبرنامج لدعم وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ومشروع اإلسكان االجتماعى
للشباب وتخصيص نسبة مــن األراضـ ــى للشباب
فــى مــشــروع اســتــصــاح مــلــيــون ونــصــف المليون
ف ــدان وتشكيل لجنة قومية متخصصة لتحديث
المناهج التعليمية وإطالق دورى رياضى للمدارس
والجامعات على مستوى الجمهورية واالستمرار فى
رفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية
واحياء قصور الثقافة وأخيرا إطالق منتدى للحوار
مع الشباب.
هذه الحقائق كشفته دراسة مهمة للغاية أعدتها
الدكتورة دينا شحاته الخبيرة السياسية ورئيس
وحـ ــدة الـــدراســـات االجــتــمــاعــيــة بــمــركــز األهـ ــرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية بعنوان «..2016
عام الشباب».
الــدراســة أكــدت أنــه على الرغم من هــذه الوعود
والقرارات البراقة ،إال أنه على أرض الواقع كانت
تجارب الشباب المصرى خالل عام الشباب متباينة
بشكل كبير وفقا لتوجهاتهم وانتمائتهم السياسية
وخلفياتهم االقتصادية واالجتماعية ،حيث اتجه
الــشــبــاب المنتمى للتيار االســامــى خــاصــة الــى
جماعة االخــوان المسلمين نحو المزيد من العنف،
بينما شهد شباب القوى الثورية والمدنية بدايات
العودة للنشاط السياسى فى إطار حمالت مناهضة
اتفاقية تيران وصنافير ،واخيرا انخرط عدد من
الشباب الموالى للنظام فى الــمــبــادرات الرسمية
ولكن بدون أفق واضح لكيفية تفعيل هذه المبادرات
وترجمتها إلى مكاسب سياسية.
واستعرضت الدراسة أهم التطورات على مستوى
كل من هذه القطاعات الشبابية على النحو التالى:

المنتمون للتيار اإلسالمى خاصة إلى جماعة
اإلخوان المسلمين يتجهون نحو المزيد من العنف

أوال :شــبــاب اإلخ ـ ــوان ،فــبــعــدد فــشــل مــحــاوالت
الحشد الشعبى وه ــروب واعتقال معظم قيادات
الصف االول والثانى داخل جماعة االخوان ،واتساع
الفجوة بين قيادات االخوان التاريخية المقيمين فى
الــخــارج من ناحية والقيادات التى قــادت الحراك
الــداخــلــى مــن نــاحــيــة أخـ ــرى ،خــاصــة بــعــد اغتيال
القيادى محمد كمال ،اتجه قطاع من شباب االخوان
نحو مزيد من العنف سواء باالنضمام الى تنظيمات

نوعية مرتبطة بشكل مباشر اوغير مباشر بجماعة
االخــوان مثل العقاب الثورى وحسم ،او من خالل
االنفصال عن االخوان واالنضام الى جماعات عنيفة
فى مصر او فى الخارج مثل والية سيناء او تنظيم
الدولة او جبهة النصرة او جبهة فتح الشام ،ووفقا
لبعض التقديرات انضم الشباب االخوانى باآلالف
إلــى «الجهاد» فى سيناء وســوريــا وليبيا ،واكتسب
مهارات تنظيمية وقتالية من المحتمل أن يوظفها فى

صراعه مع النظام المصرى فى مراحل قادمة.
ثانيا :شباب القوى الثورية والمدنية وبعد مرحلة
مــن الــتــراجــع النسبى منذ ســقــوط محمد مرسى
فــى  ،2013بــدأ شــبــاب الــقــوى الــثــوريــة والمدنية
ينشط مــن جــديــد فــى إط ــار الحمالت المعارضة
التفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ،حيث نجح
شباب القوى الثورية فى تنظيم عدد من الفعاليات
االحتجاجية فى  15و 25ابريل  2016كانت االكبر
من نوعها منذ احداث  30يونيو  ،2013وبرغم نجاح
النظام فى التعامل مع هذه التظاهرات وفى إلقاء
القبض على عدد كبير من المتظاهرين ،إال أن هذه
االحتجاجات دشنت فى رأينا لمرحلة جديدة من
الحراك السياسى فى مصر قد تتصاعد وتيرتها
فــى الشهور الــقــادمــة خــاصــة مــع تــدهــور األوض ــاع
االقتصادية واالجتماعية بشكل كبير وإصرار النظام
على المضى قدما فى تمرير اتفاقية تيران وصنافير
بالرغم من المعارضة الشعبية لها.
وبالرغم من استمرار حمالت الحبس االحتياطى
واالخــتــفــاءات ،شهد عــام  2016خــروج العديد من
الشباب المعتقلين على خلفية قضايا سياسية ،إما
من خالل قــرارات عفو رئاسي ،او من خالل انتهاء
مدة العقوبة ،او من خالل حمالت لدفع الغرامات
المفروضة عليهم كما حــدث فى حالة متظاهرى
جمعة االرض.
موضحة أنــه كما شهد عــام  2016سلسلة من
الــمــبــادرات لــمــراجــعــة الــمــواقــف واألخ ــط ــاء التى
اقترفتها القوى الثورية والتى ساهمت فى إفشال
ثورة يناير خاصة فى اطار الذكرى الخامسة لثورة

يناير وفــى إط ــار الــذكــرى الثانية ألحـــداث رابعة
والنهضة.
ثــالــثــا :الــشــبــاب والــمــبــادرات الرسمية :تركزت
الجهود الرسمية فى الجزء االول من عــام 2016
على البرنامج الــرئــاســى لتأهيل الشباب للقيادة
والذى ضم  500شاب وشابة ،وحرص الرئيس عبد
الفتاح السيسى على عقد عــدد مــن الــلــقــاءات مع
شباب البرنامج كما قام اإلعالم باستعراض أنشطة
البرنامج بشكل دورى ولكن بعد ان تعرض البرنامج
الرئاسى للنقد بسبب طابعه النخبوى وانفصاله عن
هموم عموم الشباب فى مصر ،اتجه النظام لتوسيع
دائــرة نشاطه من خــال تنظيم مؤتمر الشباب فى
شــرم الشيخ فى نهاية اكتوبر  ،2016حيث شارك
اكثر من  3000شــاب وشابة فى فعاليات المؤتمر
وسمح لهم بطرح قضايا ذات طابع سياسى مثل
ملف المعتقلين وقانون التظاهر وعبرت القرارات
الصادرة عن المؤتمر عن ادراك النظام بأنه ال مفر
من التفاعل مع القضايا التى تشغل الشباب وفى
مقدمتها القضايا السياسية واالقتصادية ،ولكن
وبرغم بعض التطورات االيجابية فى منهح النظام
تجاه ملف الشباب خــال  ،2016إال أن مبادرات
النظام افتقرت فى مجملها الــى اى اطــار سياسى
قادر على تفعيل دور الشباب الموالى للنظام.
وفــى الختام أكــدت الــدراســة أن اتجاه قطاع من
شباب االخوان الى العنف من خالل انضمامهم إلى
تنظيمات جهادية ،مع تزايد احتماالت عودة القوى
الثورية الى الشارع ،مع عدم قدرة النظام على بناء
اطــار سياسى قــادر على تعبئة الشباب الــداعــم له
وعلى احــتــواء الشباب المعارض لــه ،يطرح وبقوة
احتماالت عودة النظام السياسى المصرى الى حالة
من عدم االستقرار أكثر خطورة من سابقاتها ،ويضع
النظام الحالى بين خيارين :إمــا استخدام العنف
فى مواجهة الغضب الشعبى المتزايد ،وإما السماح
بــعــودة النشاط السياسى السلمى وفــتــح المجال
السياسى أم ــام قــوى المعارضة السلمية ،ويظل
الخطر األكبر ان يفشل النظام فى كال المسارين،
وهو ما يفتح المجال أمام تصاعد القوى التى تنتهج
العنف سبيال لتحقيق مطامعها.

توقع خروج مظاهرات حاشدة للمطالبة بإعادة ترشيح نفسه

تقرير إماراتى :مصر فى انتظار حالة من عدم االستقرار السياسى واالقتصادى
واألمنى فى حال انتخاب رئيس غير «السيسى» العام القادم
خالد عبدالرحمن
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تحتل مسألة االنتخابات الرئاسية القادمة
اهــتــمــامــا مــتــزايــدا لــقــطــاعــات مهمة مــن ال ــرأى
العام فى مصر مع اقــتــراب نهاية واليــة الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،وال يبدو فى األفق أن هناك
مرشح يستطيع الفوز أمــام عبد الفتاح السيسى
فى االنتخابات القادمة ،والواضح أن استئصال
اإلرهاب أو القضاء على تنظيم اإلخوان المسلمين
لــن تشكل االهــتــمــام الرئيسى لــجــذب الناخبين
فى ظل األوضــاع االقتصادية وارتفاع مستويات
األسعار وانخفاض مستويات األجور بعد تخفيض
قيمة الجنيه .وفى الواقع ،لقد تكفلت اإلجراءات
القمعية الــتــى اتبعتها الحكومة ضــد اإلخ ــوان
واالنقسامات التى دبــت فى صفوفهم بإضعاف
تنظيم اإلخـــوان ،ومــع أنــه مــن المستبعد أن يتم
القضاء نهائيا على التنظيمات اإلرهابية فى سيناء
ومدن أخرى فى مصر ،إال أن الضربات الموجعة
التى تلقتها هذه التنظيمات على يد قوات الجيش
واألمـــن قــد أسقطتهم مــن شــواغــل المواطنين

من المستبعد أن يتم القضاء نهائيا على التنظيمات
اإلرهابية فى سيناء ومدن أخرى فى مصر

كقضية يتوقعون من مرشحى الرئاسة أن يطرحوا
حلوال جديدة لها.
وفــى هــذا السياق كشف تقرير أصــدره مركز
المزماة اإلمــاراتــى للدراسات السياسية بعنوان
«االنــتــخــابــات الرئاسية الــقــادمــة فــى مــصــر» أن
الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ إجراءات هامة
بإصدار عفو عــام عن كل من لم يثبت مشاركته
فى أنشطة إرهابية وفقا للمعنى الدقيق للنشاط
اإلرهابي ،وإلغاء أوامر مصادرة أموال وممتلكات
وحــل جمعيات بــدعــوى انــخــراط أصحابها فى
مــثــل ه ــذه األنــشــطــة .وال ــواق ــع أن تطبيق حكم
القانون بهذا المعنى ال يقتضى بالضرورة إعالن
مصالحة شاملة مع اإلخــوان المسلمين وشباب
ثورة يناير ،فهو مجرد تطبيق للحق فى المواطنة
بحكم الدستور ،ولكنه سيكون خطوة هامة نحو

االستقرار السياسى فى مصر إذا استند إلى رؤية
رحبة ال تجرم المواطن بسبب انتمائه السياسي،
وتــفــتــح ب ــاب الــمــشــاركــة السياسية أمـــام جميع
التيارات مادامت ملتزمة بوسائل العمل السياسى
السلمى وبعدم تكفير أو تخوين أو إثارة الكراهية
ضــد مواطنين آخــريــن لهم عقائد أو انتماءات
فــكــريــة .وهــنــاك أمــــران أســاســيــان سيشغالن
المواطنين عند اقتراب موعد هذه االنتخابات،
أولــهــمــا هــو الــتــوجــه الــعــام للبرامج االنتخابية،
وتطبيق االتفاق مع صندوق النقد الدولي ،ولذلك
سوف يتعين ،على مرشحى الرئاسة أن يحددوا
كيف يمكن لالقتصاد المصرى أن يتعافى من
تــأثــيــر ه ــذا االت ــف ــاق عــلــى مــســتــويــات التشغيل
والــفــقــر ،البــد هنا مــن اقــتــراح بديل للسياسات
االقتصادية الحالية التى تستنزف جانبا كبيرا

مــن الــمــوارد فــى مــشــروعــات ال تضيف كثيرا
إلى الطاقة اإلنتاجية للبالد وال تضاعف من
قدراتها االقتصادية ،بل وال تسهم كثيرا فى
مكافحة الفقر والبطالة .وهنا مرة أخرى
تقتضى العودة لألحوال الطبيعية التعويل
أساسا على كل من القطاعين الخاص
والعام المدنيين فى تحقيق انطالقة
االقتصاد.
وكشف التقرير أن مصر ال تزال
تشهد تحديات عــدم االستقرار
الــســيــاســي ،وم ــن ش ــأن انتقال
الــســلــطــة فــى ع ــام  2018إلــى
رئيس جديد عبر االنتخابات،
أن يــــزيــــد م ـ ــن حــــالــــة عـــدم
االستقرار السياسى واالقتصادى
واألمني ،خاصة إذا انتهج سياسات
مختلفة وتصادمية مع الجيش والقوى المدنية.
ولذلك فإن السيناريو المتوقع وربما الوحيد هو
إعالن ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
لــواليــة ثــانــيــة وخـ ــروج مــســيــرات شعبية تطالب
بترشيحه مرة أخرى.

السيسى

بالمستندات« ..

» تكشف المسكوت عنه

تورط رجل األعمال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى األهلى
فى االستيالء على  18مليون جنيه من البنك العقارى املصرى
عبده املنوفى
وسط تكتم إعالمى شديد ،ومثير للدهشة،
يبذل مسئولو البنك العقارى المصرى العربى،
جهودهم بالتنسق مع إدارة الشئون القانونية
بالبنك ،ويمثلها المستشار القانونى فتحى فرج
مــن أجــل اســتــرداد حقوق وام ــوال البنك ،لدى
رجل األعمال محمد عبدالوهاب عضو مجلس
إدارة النادى االهلى.
وتنتاب حالة من االرتباك والقلق الشديد رجل
االعــمــال محمد عبد الــوهــاب ،صاحب شركة
استيراد وتصدير ،وعضو مجلس إدارة النادى
االهلى بسبب المالحقات القضائية التى يقوم
بها البنك العقارى المصرى -العربى ،واألحكام
القضائية التى حصل عليها البنك ضــد عبد
الــوهــاب ،حيث صــدر ضــده ،طبقا للمستندات
التى حصلت عليها «صوت الماليين «  15حكما
قضائيا بعضها بالحبس والــغــرامــة وبعضها
بالغرامة فقط بسبب استيالئه على  18مليون
جنيه ،من البنك العقارى المصرى وإصــداره
شيكات بدون ان يكون لها رصيد او مقابل فى
البنوك ،وهــو مــا أوقــعــه فــى مخالفات جنائية
يعاقب عليها القانون وهذا ما ظهر فى عرائض
الــدعــاوى المقدمة ضــده مــن البنك العقارى
المصرى ،وذلك منذ عام  2012وحتى الجلسة
التى انعقدت فى محكمة جنح مستانف النزهة
يــوم  5ديسمبر  ،2016لتصبح األحــكــام التى
اتــخــذت ضــده  15حكما منها  5أحــكــام خالل
عامى  2015و.2016
«صوت الماليين» تستعرض القضية من خالل
المستندات التى حصلت على نسخ منها ،وهى
عبارة عن محاضر رسمية ،ومحاضر جلسات
ونــصــوص تحقيقات فــى الــنــيــابــة والــمــحــاكــم
المختصة ،فــى الــوقــت ال ــذى يــبــدو انــه هناك
حالة من التكتم االعــامــى حــول هــذه القضية
المتداولة فى المحاكم والصادر بشأنها احكام
قضائية «وذلك فى السطور التالية».
وقبل أن نكشف هذه الوقائع نؤكد أننا على
استعداد تــام لنشر أى تعقيب أو رد من جانب
رجــل األعــمــال محمد عبدالوهاب ألن هدفنا
األول واألخير هو كشف الحقائق للرأى العام.
تبدأ خيوط القضية من خالل المحضر رقم
 24006لسنة  2015جنح مستأنف النزهة ،التى
انعقدت فى  « 2016/12/ 5والذى جاء فيه أن
رجل االعمال محمد احمد عبد الوهاب أصدر
عمدا شيكات لصالح البنك العقارى المصرى
العربى بميلغ  600الف جنيه مسحوب على بنك
«ببريوس» فرع مصر الجديدة ال يقابله رصيد
قائم وقابل مقابل للوفاء وطلبت المحكمة عقابه
بالمواد  534فقرة أ بند « »1من قانون التجارة
قم  17لسنة  1999حيث ارتكزت النيابة العامة
فى ذلــك الــى ما ثبت من االســتــددالالت ببيالغ
وكيل البنك المجنى عليه بتاريخ  20نوفمبر
 2011متضررا من المشكو فى حقه الصــداره
شيكات لصالح البنك المجنى عليه برصيد 2
مليون جنيه و 200ألف جنيه مسحوبة على بنك
بيبريوس وعند صــرف الشيك تبين انــه بدون
رصيد ،وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد

عبدالوهاب

 5أحكام بالحبس
والغرامة  3سنوات ..بسبب
إصداره شيكات بدون
رصيد والتهرب من سداد
مستحقات البنوك
لنظرها جلسة  28يناير  2012ولكن المتهم لم
يحضر ،ومثل البنك المجنى عليه بوكيل عنه
محام وقدم حافظة مستندات ،طويت على اصل
الشيك سند الجنحة ،فقضت المحكمة غيابيا
بحبس محمد أحمد عبد الوهاب ثالث سنوات
مــع الشغل وكفالة خمسة آالف جنيه اليقاف
التنفيذ والــمــصــاريــف الــجــنــائــيــة.واذ عــارض
المتهم فى الحكم الغيابى الصادر ضده بتقرير
مـــؤرخ قــى  17مـــــارس 2012وتــحــددت جلسة
 21ابريل  2012لنظر الــدعــوى وقــدم حافظة
مستندات سند الدفع وقضت المحكمة بقبوله
والغاء الحكم ،والقضاء مجددا بعدم اختصاص
المحكمة محليا بنظر الدعوى وتمت احالتها
للنيابة العامة التخاذ شئونها ،ولم يرتض المتهم
الحكم الصادرله وطعن عليه باالستئناف بتقرير
مــؤرخ فــى 3مــايــو  2012وتــحــدد لنظرة جلسة
25يونيو  ،2012وبها لم يحضر وقضت المحكمة
غيابيا بقبول االستئناف شكال وقدم الموضوع
بــرفــضــه وتــايــيــد الــحــكــم الــمــســتــأنــف والــزمــت
الــمــســتــأنــف بــالــمــصــاريــف وا عـــارض المتهم
فى الحكم الغيابى االستئنافى الــصــادر ضده
بتقرير مؤرخ فى  2012/ 9/ 16وتحدد لنظرها
جلسة  2012 / 10 /1وبتاريخ 2012/ 11/ 4
ولــم يمثل المتهم أمــام هيئة المحكمة باعتبار
المعارضة كأن لم تكن والمصاريف»..........
وب ــع ــد تــقــديــم الــشــاكــى أك ــث ــر م ــن مستند

مصادر :رجل األعمال
يفرض سيطرته على
الفضائيات والصحف
لمنع نشر الفضائح
واإلعالن عن العقوبات
وحافظات على مدار عامين كاملين ويتم تحديد
جلسات ،خاللها كانت الجلسة التى تم انعقادها
فى  15ابريل 2015قد قضت بالغاء المعارض
من المتهم ،والزامه بالمصاريف الجنائية ،وفى
 11مــايــو 2015يطعن المشكو فــى حقه ،ويتم
تحديد جلسة فــى  22فــبــرايــر 2016وبعدها
انعقدت جلسات اخــرى فــى  19يونيو ،2016
وفى  ،2016/ 9/ 18و ،2016/ 10 / 3ما بين
االستئناف والطعن والمعارضة لتنتهى بالحكم
السابق االعالن عنه بالحبس ثالث سنوات.
من جانبه قال فرج فتحى فرج فى تصريحات
خاصة لـ»صوت الماليين» أنه باعتباره مستشار
للبنك الــعــقــارى الــمــصــرى الــعــربــى أق ــام عــدة
دعاوى ،بسبب استيالء عبدالوهاب على أموال
ومبالغ مالية كبيرة من البنك قيمتها  18مليون
جنيه مــصــرى ،ولــم يــســددهــا ،فضال عــن انه
أعطى إدارة البنك شيكات بنكية بغير رصيد
قائم وقابل للسحب.
الفتا إلى أن رجل االعمال استمر فى التهرب
مما اضطر البنك التخاذ اإلجــراءات الجنائية
ض ــده ،وحــصــل بالفعل على  5أحــكــام جنائية
نهائية بالحبس ضده ،ومنها جنحة رقم 4906
لسنة  2013جنح النزهة بتاريخ  28يناير ،2012
وكــان منطقو الحكم من يابيا بحبس المتهم 3
سنوات مع الشغل وكفالة  5آالف جنيه.
وتم تأييد هذا الحكم ،بحكم آخر صادر فى

الجنحة رقم  24006لسنة  2015جنح مستأنف
الــنــزهــة بــتــاريــخ  5ديسمبر  ،2016والقاضى
برفض المعارضة االستئنافية وتأييد الحكم
الغيابي.
وأضــاف أنــه لجأ لرفع الــدعــوى فى محاولة
السترداد أموال البنك التى لم يستطع تحصيلها
طول  5سنوات برغم االحكام الجنائية الصادرة
ضد المدعى عليه ،وذلك بسبب هروبه الدائم
وعدم تمكن إدارة تنفيذ األحكام من ضبطه.
وأشار فتحى إلى أن البنك العقارى المصرى
العربى هو بنك حكومى ،رأس ماله بالكامل ملك
للدولة ،ومع ذلك لألسف لم نتمكن طوال الفترة
الماضية من تنفيذ األحكام الصادرة لصالحنا
وضبط محمد عبدالوهاب إلجباره على السداد،
بــالــرغــم مــن أن ــه دائ ــم الــظــهــور والــتــجــوال فى
النادى األهلى وفى التليفزيون ووسائل اإلعالم،
باإلضافة إلى الحفالت واإلحداثيات المختلفة.
ونــاشــد فتحي ،المسئولين سرعة البت فى
الدعاوى التى يتم البت فيها وتنفيذ االحكام فى
الــدعــاوى االخ ــرى ،لمساعدة البنك الحكومى
على اســتــرداد امــوالــه ،الــتــى تمثل مــاال عاما
للدولة.
واضــاف المستشار القانونى للبنك العاقرى
المصرى العربى إنــه قــام برفع دعــوى قضائية
اخــرى إلســقــاط عضوية مجلس إدارة النادى
االهلى عن رجــل االعمال محمد عبدالوهاب،

وضم للدعوى المهندس خالد عبد العزيز وزير
الشباب والرياصة والمهندس هانى أبــو ريدة
رئيس اتحاد الكرة والمهندس محمود طاهر
رئيس مجلس إدارة األهلى ،لضمان التنفيذ،
وكشف مصدر أمنى أن رجل االعمال محمد
عبدالوهاب ،صاحب شركات استيراد وتصدير
وعــضــو مــجــلــس إدارة نـ ــادى األهــلــى صــدرت
ضــده احكام قضائية ،منذ عــدة سنوات ،تمت
فيها إدانــتــه فــى قضايا شيكات بــدون رصيد،
مشيرا الى أن نيابة شرق القاهرة قامت بعمل
تحقيقاتها مع رجــل األعــمــال ،وواجهته بالتهم
ومنها إص ــدار شيكات أخــرى قيمتها ماليين
الجنيهات بدون رصيد ،حيث حضر عبدالوهاب
وبصحبته محاميه الــذى طالب بإخالء سبيل
موكله ،وذلــك بعد قيامه بعمل معارضات على
الحكمين الصادرين ضده .والتى على اثرها تم
إخالء سبيله وقتها.
من جانبه ،أكد مصدر قانونى باتحاد الكرة
أنــه ال يجوز إســقــاط عضوية أعــضــاء مجالس
إدارات األنــديــة إال عند مخالفة الــلــوائــح ،أو
بصدور حكم قضائى نهائى وبات على الشخص،
مضيفا أنــه فــى حالة إســقــاط عضوية محمد
عبدالوهاب ،يكون لزاما على وزيــر الرياضة
استكمال عدد افراد مجلس إدارة النادى األهلى
المعين من األســاس بقرار وزارى ،ليصل إلى
العدد الذى نصت عليه اللوائح الرياضية وهو 6
أعضاء على االقل.
وأشار إلى أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير
الرياضة ،سيلجأ فى الغالب إلى تعيين شخص
آخر محل عبدالوهاب ،بما أنه من البداية ضرب
عرض الحائط باللوائح وتجاهل إرادة الجمعية
العمومية وحقها فى انتخاب مجلس إدارتها،
وقــام بإصدار قــرار تعيين مجلس إدارة األهلى
الحالى برئاسة محمود طاهر ،على الرغم من
وجود فترة كافية وقتها إلقامة االنتخابات بما
يوافق اللوائح.
وكشفت مصادر رياضية داخل جدران النادى
االهلى أن رجــل االعمال محمد عبد الوهاب،
يــفــرض سيطرته بــقــوة على مــديــرى البرامج
الــريــاضــيــة ،والــصــحــف وتــواصــل مــع قياداتها
بــاســتــمــرار إلحــبــاط اى مــحــاوالت لنشر هــذه
الفضائح ،واالعالن عن االحكام القضائية التى
صدرت ،الفتة الى ان ذلك هو السبب الرئيسى
وراء التكتم االعالمى حول هذه القضايا.
يذكر أن مباحث تنفيذ األحكام بالقاهرة قد
قامت فى عام  2012بالقاء القبض على رجل
االعمال والتمكن من ضبطه خالل أحد األكمنة
بمنطقة النزهة وتم احتجازه داخل قسم شرطة
النزهة وتــم وقتها عرضه على النيابة ،وسط
تكتم اعالمى شديد ،وتبين من التحريات أن
عبدالوهاب صادر ضده  15حكما فى شيكات
بــدون رصيد لصالح بنك قناة السويس حيث
قام بعمل معارضات وتم التصالح فى  13قضية
وباقى حكمان.
الجدير بالذكر أن مصدرا مطلعا أكد ان رجل
االعمال محمد عبدالوهاب شريك عضو مجلس
شعب سابق عن دائرة الدرب األحمر فى مشروع
اقتصادى كبير يتمثل فى «مــول تــجــارى» كبير
وشهير بمدينة نصر.

باملستندات

 1.9مليار جنيه« ..تائهة» داخل شركة مصر لألسمدة
إهدار  3.8مليون جنيه بسبب التأخر فى سداد فواتير الغاز ملدة عامني
ماهر عبده
أظــهــر تقرير حــديــث للجهاز المركزى
للمحاسبات «حصلت صوت الماليين على
نسخة منه» أن شركة مصر النتاج األسمدة
«مــوبــكــو» وه ــى شــركــة مساهمة مصرية
شــهــدت مــخــالــفــات مــالــيــة وإداريـــــة بالغة،
كــانــت وراء تحقيق صــافــى خــســائــر بنحو
 99مليون جنيه عن الــدوريــة المجمعة فى
 30سبتمبر الماضى المتمثلة فــى قائمة
المركزى المالى.
واضــاف التقرير أنــه بالفحص المحدود
للجنة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم
 2410تم التوصل الــى استنتاجات أهمها
اثــبــات أص ــول والــتــزامــات الشركة التابعة
«الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية»
بالقوائم المالية المجمعة بالقيمة الدفترية
المثبتة بــدفــاتــر الــشــركــة ولــيــس بالقيمة
العادلة لــاصــول وااللــتــزامــات المستحوذ
عليها بالمخالفة للفقرة « »24مــن معيار
الــمــحــاســبــة الــمــصــرى رق ــم « »29تجميع
االعــمــال مما ادى الــى االعــتــراف بالفرق
والبالغ 1.927مليار جنيه ببند مساهمات
رأسمالية ضمن حقوق الملكية.

وأشــار التقرير إلــى أن الشركة خسرت
 3.881مليون جنيه غرامات وفوائد تاخير
سداد فواتير الغاز نتيجة االهمال فى سداد
فواتير الغاز لمدة عامين فى مواعيدها عن
الفترة من يناير 2014حتى . 2016 /6/ 30
وأوض ــح التقرير المحاسبى أن اللجنة

المكلفة بالفحص مــن الــجــهــاز المركزى
للمحاسبات قامت بالتنبيه على الشركة فى
المالحظات التى لم تعتبرها اللجنة تحفظا
إضافيا ومنها ما ضمنه المشروعات تحت
التنفيذ وبلغت قيمتها  180مليون جنيه
قيمة انشاءات بحرية للشركة التابعة ،حيث

تبين للجنة وجود نزاع مع هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدو بشأنها «كما هو وارد
باإليضاح رقم « »4إال أن ذلك قد يؤثر على
اتمام تلك االنشاءات وبالتالى ال يمكن تقدير
نتائج هذا النزاع فى المرحلة الحالية والتى
قد يكون لها تاثير مهم على القوائم المالية.
وأكــد التقرير أن المصادقة بين شركة
«م ــوب ــك ــو» وش ــرك ــة الــوســيــس لــلــخــدمــات
الــبــتــرولــيــة «ســوبــســك» يــف  30سبتمبر
 2016أظهرت وجود فروق بنحو 419.065
مليون جنيه مدينوية على الشركة تتمثل فى
خالفات فى تفسير بعض البنود الواردة فى
اتفاقية االستحواذ وتقرير التقييم للبنك
العربى االفريقى الدولى وجار حل للتفاوض
والتى قد يكون لها تأثير مهم على القوائم
المالية.
واشــــــــار ال ــت ــق ــري ــر الـــــى ان الــشــركــة
لــم تــقــم بــســداد القسطين االول والــثــانــى
والمستحقين فى  2015 / 12 / 31و/ 30
 2016 / 6بنحو  88مليون جنيه باالضافة
الــى الــفــوائــد المستحقة وفــوائــد التأخير
االمر الذى يمثل حالة اخالل بشروط عقد
القرض ولم يتم االنتهاء من موافقة البنوك
المقرضة على اعادة جدولة سداد القرض
وذلك حتى تاريخ المراجعة.

مستشار البنك «الشاكى»
يرفع دعوى قضائية
إلسقاط عضوية املتهم من
مجلس إدارة النادى األهلى

خط

أحمر

مصدر قانونى
باتحاد الكرة :ال
يجوز إسقاط عضوية
أعضاء مجالس
إدارات األندية إال
عند مخالفة اللوائح
أو بصدور حكم
قضائى نهائى

نزاعات
قضائية وراء
تأخر افتتاح
مشروعات
تكلفت 180
مليون جنيه

العـدد 203
األربعاء ٢٠١٧/١/18

إلى متى يستمر الزعم بأن
لهذه احلكومة « كرامات»
وإجنازات رغم أن الواقع يؤكد
أنها واحدة من أكثر احلكومات
فش ًال خالل العصر احلديث؟

ملف

خاص

جهاز اإلحصاء:
ارتفاع معدل
التضخم بعد
تحرير سعر
صرف الجنيه

صندوق النقد
الدولى يتوقع
ارتفاع معدل
التضخم السنوى
فى عام 2017
لنحو %17

سؤال صريح لرئيس السيسى ومجلس النواب  .متى ترحل حكوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مصر حتتل املركز األول عامل ًيا فى تقرير أسوأ أداء للعمالت
مؤسسات دولية كشفت عن تراجع معدل النمو املتوقع لعام  2016مبقدار %0.9
يواجه االقتصاد المصري ،إشكالية اإلصــاح،
القائمة على األخ ــذ بــآلــيــات الــســوق الــحــرة ،وما
يتطلبه ذلك من تحرير للدعم ،إضافة إلى تعويم،
الجنيه ودعم تنافسية االقتصاد ،وإعطاء مساحة
أكبر للقطاع الــخــاص بشقيه المحلي ،واألجنبى
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى حماية الطبقات
الــفــقــيــرة ،والمحافظة على الطبقة المتوسطة
الــمــحــرك األســاســى للنمو االقــتــصــادي ،غير أن
المؤشرات االقتصادية تبين تسارع وتيرة تراجع
عدد من المؤشرات االقتصادية ،وتدهور مستويات
المعيشة ،فى مقابل تحسن بيئة ممارسة األعمال
وجذب االستثمار األجنبى المباشر.
فى هذا السياق أكد الباحث االقتصادى حسانى
شــحــات أن تــقــاريــر ع ــدة صـ ــادرة عــن مؤسسات
دولــيــة كشفت عــن تــراجــع مــعــدل الــنــمــو ،المتوقع
لعام  ،2016بمقدار  %0.9ليستقر عند معدل نمو
 %3.3فــى عــام  2016بــدال مــن مستوى نمو بلغ
 %4.2عام  ،2015ويعزى هذا التراجع لمتغيرين
أساسيين ،أولهما أزمة النقد األجنبى التى حجمت
اإلنتاج فى النصف الثانى من عام  ،2016وثانيهما:

تراجع حجم الطبقة المتوسطة ،وبدوره يرجع هذا
االنــخــفــاض فــى حجم الطبقة المتوسطة لتعويم
الجنيه المصرى ،واستحقاقه المركز األول عالميا،
فى تقرير أسوأ أداء للعمالت عالميا ،ومن ثم ارتفاع
مستوى التضخم بدرجة كبيرة ،هذا ما أكده تقرير
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بارتفاع
معدل التضخم السنوى خالل شهر لنحو %20.2
وتــرجــع ال ــزي ــادة الملحوظة فــى مــعــدل التضخم
الــشــهــرى ،كانعكاس مباشر لتحرير سعر صرف
الجنيه الــمــصــرى ،فــى مقابل الـــدوالر والعمالت
األجنبية األخرى ،وتحريك أسعار المحروقات ،فيما
توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل التضخم
السنوى فى عام  2017لنحو .%17
كما أوضحت تقارير االستثمار األجنبى المباشر،
تحسن ملحوظ فى حجم االستثمار المتدفق ،إلى
مصر حيث ارتفع بمقدار  %45بين عامى 2014
و ،2015هذا وقد تحسن مؤشر ممارسة األعمال
الصادر عن البنك الدولى ،وارتفع المؤشر بمقدار
 4درجات ليرتفع من الترتيب  126إلى الترتيب 122
عالميا.

وأكد حسانى أنه كان لقرار التعويم أثر
مباشر على معدالت التضخم ،إذ ارتفعت
أسعار السلع المحلية ،والمستوردة على
ال ــس ــواء ،و ســجــل الــمــؤشــر األســاســى
ألسعار المستهلكين ارتفاعا ملحوظا
بــيــن عــامــى  ،2015و  2016على
أس ـ ــاس ش ــه ــرى لــيــســجــل أعــلــى
مستوى لــه فــى عامين خالل
شــهــر نــوفــمــبــر حــيــث تخطى
معدل التضخم حاجز  ،%20يأتى
ذل ــك عــقــب قـ ــرار الــبــنــك الــمــركــزى
فــى تحرير صــرف الجنيه المصرى
ليرتفع سعر الدوالر من  8.88جنيهات إلى
معدالت تتراوح بين  19و 20جنيها للدوالر الواحد.
كما كــان الرتــفــاع أسعار المحروقات أثــر كبير
على معدالت التضخم وكانت هذه الخطوة جزءا
من إجراءات التقشف التى طالب بها صندوق النقد
الدولى لمنح مصر قرضا بقيمة  12مليار دوالر
على مدى ثالث سنوات ،وتراوحت نسب الزيادة فى
أسعار المحروقات ما بين  %35و.%45

خبراء :خروج العجز املالى عن نطاق السيطرة يعتبر عالمة كبرى من عالمات فشل السياسة املالية للدولة
انخفاض قيمة التحويالت الرسمية واخلاصة بنسبة %23
ربــمــا يــســجــل عـــام  2017الــمــزيــد من
التعقيدات بالنسبة لالقتصاد المصرى
مع استمرار السياسة االقتصادية الحالية
خصوص ًا أن الكثير من المتغيرات يسجل
اتــجــاهــات سلبية ،فقد انخفضت قيمة
التحويالت الرسمية والخاصة فى العام
 2016بنسبة  ،%23بسبب انخفاض أسعار
النفط وتأثر تحويالت المصريين العاملين
فــى الخليج سلبي ًا نتيجة لــذلــك .كما
انكمشت قيمة الــصــادارت السلعية .وعلى
الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط فى العام
 2017سيساعد على تحسن إيرادات تصدير

النفط التى تعادل  %30من قيمة الصادارت،
إال أن تأثير هــذا التحسن سيتبخر على
أحــســن تقدير بسبب الــزيــادة فــى أسعار
الواردات.
وعلى مستوى المالية العامة للدولة فإن
أخطر ما يتعين مالحظته بدقة يتمثل
فــى مــعــدالت نمو الــديــن الــعــام الداخلى
والخارجي ،خصوص ًا بعد أن سجل الدين
العام المحلى فى نهاية يونيو  2016زيادة
بنسبة  %25عما كان عليه قبل عــام .لقد
قــفــز الــعــجــز الــمــالــى فــى الــســنــة المالية
األخيرة بنسبة  %21.5أى ما يعادل  5أمثال

الزيادة فى معدل النمو االقتصادى الرسمى
المقدر بنسبة .%4.3
إن هذه الزيادة الضخمة فى قيمة الدين
العام تمثل التهديد األشد للتوازن المالى
المنشود ،وهى تشير إلى أن العجز المالى
قد خرج عن نطاق السيطرة ،ويعتبر خروج
العجز المالى عن نطاق السيطرة عالمة
كبرى من عالمات فشل السياسة المالية
للدولة.
وال يتوقف األمر عند هذا الحد ،ذلك أن
التوسع فى االقتراض من الخارج ،مع وجود
نقص حــاد فــى تدفقات النقد األجنبى

والموارد الخارجية ،يهدد بوقوع االقتصاد
تحت سيطرة نفوذ الدائنين األجانب .إن
مدفوعات الفوائد على الديون قفزت فى
السنة المالية األخيرة  2016/2015إلى ما
يقرب من  244مليار جنيه ،متجاوزة بند
األجــور والمرتبات والمزايا االجتماعية.
وتــعــادل مصروفات اإلنــفــاق لسداد فوائد
الديون فى نهاية السنة المالية المذكورة
ما يقرب من  %30من إجمالى المصروفات
فى الميزانية.
وقد تضاعفت قيمة مدفوعات الفوائد
على الــديــون فى السنة المالية األخيرة

(زيـــــادة بنسبة  )%97مــقــارنــة بالسنة
الماضية ،لقد سجلت اإلحصاءات الرسمية
مؤشرات خطيرة يما يتعلق بالديون التى
تقترب اآلن إلــى أكثر من ثالثة أمثال ما
كانت عليه فى العام  .2011ونظر ًا ألن جزء ًا
أكبر من الديون المستحقة يتمثل فى ديون
مستحقة لدائنين بالعمالت األجنبية،
ومــع األخــذ فى االعتبار صعوبات تدبير
العمالت األجنبية فــى مصر ،فــإن هناك
خطورة شديدة من زيــادة االنكشاف على
أسواق المال العالمية وزيادة االقتراض من
الخارج.

البنك املركزى املصرى خصص عشرات املليارات من اجلنيهات لدعم املستوردين ًبدال من مساندة احتياجات املنتجني املحليني
الدولة استخدمت أموا ًال رخيصة بأسعار فائدة بخسة «أموال التأمينات وبنك االستثمار القومى» فى متويل أنشطة مليئة بالفساد والشبهات
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عامر

أكــد ابراهيم نــوار الباحث والخبير االقــتــصــادى أن صانعى
السياسات االقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) هم بالتأكيد
فى وضع ال يحسدون عليه ،لكنهم جزء من المشكلة االقتصادية
ألنهم صنعوا سياسات فاشلة ،أدت إلى تعقيد األمور أكثر وأكثر
كل يوم ،لقد أنفق البنك المركزى المصرى عشرات المليارات
من الجنيهات لدعم المستوردين بــد ً
ال من مساندة احتياجات
المنتجين المحليين ،واستخدمت الدولة أموا ً
ال رخيصة بأسعار
فائدة بخسة (أم ــوال التأمينات وبنك االستثمار القومى) فى
تمويل أنشطة مليئة بالفساد والــشــبــهــات ،وغــابــت الشفافية

والــمــســاءلــة عــن الكثير مــن الــمــشــروعــات الــتــى يتم تنفيذها،
خصوصاً فى وحدات الحكم المحلى ،ومنها محافظات القاهرة
الكبرى ،وتبنت الدولة سياسة متحيزة ضد المنتجين بشكل عام
وضد المنتجين فى قطاع الزراعة على وجه الخصوص وهو ما
أدى إلى غياب الكثير من السلع وزيادة اللجوء لالستيراد.
وكــشــف ن ــوار أنــه بعد ســنــوات مــن األخــطــاء المتراكمة فإن
الحكومة ستواجه صعوبات أشد إذا هى أرادت تحقيق إصالح
حقيقى فــى مــجــاالت إدارة االقــتــصــاد ،وكلما تــأخــر اإلصــاح
الحقيقى كلما تعقدت األمور أكثر وأكثر.

وقــال :إن أخشى ما نخشاه اليوم هو أن يدفع االقتصاد ثمنا
فادح ًا فى العام المقبل ،وربما الذى يليه ،ويجب أن نراقب عن
كثب تحركات مؤشرات النمو الحقيقى والتضخم وعجز الميزانية
والعجز التجارى ،وأن نتخذ إجراءات اقتصادية سريعة وصائبة
وبالقدر المالئم من أجل أال يتحول الركود االقتصادى إلى كساد
ثم إلى انكماش يهدد مئات اآلالف من العاملين المتعلقين بفرص
عمل على المحك ،وأال يطيح مثل هذا الكساد أو االنكماش إلى
تحول أحالم الراغبين فى العمل إلى مجرد سراب ال جدوى من
الجرى ورائه.

متى ترحل حكومة «العار» التى يترأسها
المهندس شريف اسماعيل؟ وما الذى
فعلته تلك الحكومة الفاشلة بالمصريين؟
ولماذا أبقى الرئيس عبدالفتاح السيسى
ومجلس النواب على هذه الحكومة
التى دمرت حياة الغالبية العظمى من
المواطنين؟ تلك الحكومة التى تسببت
فى «العكننة» على الماليين من المصريين
بسبب سياساتها الفاشلة وقيامها بزيادة
أسعار كل السلع والخدمات بشكل لم
تصدقه أو تستوعبه عقول أو إمكانيات
الغالبية العظمى من المصريين الذين
تحولت حياتهم إلى جحيم ،فى ظل انعدام
الرقابة من أى جهة رسمية أو رقابية مما
أدى إلى ترك المواطن الغلبان فريسة
لجشع التجار؟
ويبقى السؤال الذى يدور فى أذهان
الغالبية العظمى من المصريين :ماذا
قدمت هذه الحكومة على مدى  495يوم ًا
منذ تشكيلها فى التاسع عشر من سبتمبر
 2015وحتى اآلن؟ وما الذى حققته فى
تكليف الرئيس فى خطاب تكليفها بـ
«تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى
وتلبية طموحاته فى مستقبل أكثر رخاء،
وتحقيق العدالة اإلجتماعية ومراعاة
حقوق الفئات األكثر فقرا والمهمشة،
واالرتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى
وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية»؟
وإلى متى يستمر الزعم بأن لهذه الحكومة
«كرامات» وانجازات رغم أن الواقع يؤكد
ً
فشال
أنها واحدة من أكثر الحكومات
خالل العصر الحديث؟ وإلى متى سيظل
المواطن الغلبان يتحمل ويدفع فواتير
فشل الحكومات المتعاقبة؟ ومتى سيقوم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «قهر » املصريني؟!!

الرئيس والبرلمان بتغيير تلك الحكومة
وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على
مواجهة المشكالت بأفكار خارج الصندوق
وليس زيادة الضرائب والرسوم واألسعار
والخدمات واإلتاوات على المواطنين؟
وحتى ال يتهمنا البعض بترديد كلمات
انشائية أو شعارات رنانة نشير إلى أن
الغالبية العظمى من التقارير االقصادية
التى تناولت تقييم أداء حكومة شريف
اسماعيل تكشف أنها حققت انجازات
غير مسبوقة فى الفشل واالخفاقات
المتالحقة ،حيث وصل معدل البطالة إلى
 ،٪20وهى نسبة أعلى بكثير من األرقام
الواردة بالتقارير الرسمية ،وارتفع هذا
المعدل بين خريجى الجامعات.
وكشفت الدراسات عن تالشى التعافى
االقتصادى الناشئ فى مصر خالل السنة
المالية  2016بسبب أزمة الصرف األجنبى،
وتقلص حركة السياحة وتدنى تحويالت
المصريين بالخارج.
وكشفت أن األوضاع الحالية غير مبشرة
بحدوث انخفاض ملموس فى أعداد
الفقراء ،ومع أن الجهود المبذولة مؤخر ًا
لتحسين توجيه دعم الغذاء وتنفيذ
االلتزامات الدستورية بزيادة اإلنفاق
على الصحة والتعليم من شأنها أن تساعد
فى التخفيف من حدة الفقر ،إال أن ارتفاع
أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة
الجديدة يمكن أن يؤديا إلى زيادة
التضخم على األمد القصير مع حدوث
تأثير سلبى على الفقراء.

إلى متى سيظل
املواطن الغلبان
يتحمل ويدفع فواتير
فشل احلكومات
املتعاقبة؟

ملف

خاص

خالد عبدالرحمن

اخلسارة التراكمية للجنيه بسبب قرار التعومي تصل إلى  %88.4حتى اآلن

قيمة العجز املالى فى السنة املالية احلالية ستزيد على التوقعات بنحو  100مليار جنيه بسبب تدهور اجلنيه

فــى  3نوفمبر  2016وبــعــد يومين مــن اجتماع
المجلس األعلى لالستثمار أعلن البنك المركزى
المصرى مجموعة من اإلجـــراءات السريعة ذات
األثر الصادم على االقتصاد.
أعلن البنك المركزى المصرى عن تعويم الجنيه،
وحــدد قيمته فى التعامالت األولية بعد التعويم بـ
 13جنيها لــلــدوالر ،مع هامش تحرك بنسبة %20
( %10ألعلى و  %10ألسفل) ،ورفــع أسعار الفائدة
بمعدل ثالث نقاط مئوية مرة واحدة ،وترك الحرية
للبنوك إلعـــادة تحديد الــقــيــود الــمــفــروضــة على
استخدام بطاقات االئتمان بالنقد األجنبى خارج
مصر ،واالعتماد على أسعار غرفة المقاصة لتبادل
الدوالر بين البنوك فى تحديد سعر الصرف اليومى
للجنيه المصرى مقابل الدوالر.
هــذه الحقائق رصــدتــهــا دراســـة مهمة صــدرت
مــؤخــراً للباحث إبــراهــيــم ن ــوار بعنوان «تحديات
االقــتــصــاد المصرى فــى  »2017والــتــى أصــدرهــا
المركز العربى للدرسات والبحوث الــذى يترأس
مــجــلــس إدارتـــــه الــنــائــب الــبــرلــمــانــى واإلعــامــى
عبدالرحيم على.
الدراسة أكدت أن هذه القرارات كانت تعنى فى
حقيقة األمر تخفيض قيمة الجنيه من  8.8للدوالر
بنسبة  %47.7مرة واحدة ،ورفع سعر الفائدة على
الــودائــع والــقــروض بنسبة  %25تقريبا ،بما لذلك
من تأثير على كل متغيرات السوق ،خصوصا فيما
يتعلق بأسعار المستهلكين (التضخم) ومــا يتعلق
بتكلفة االقــتــراض من أجــل االستثمار التى زادت
نظري ًا بنسبة  %25بينما تتحمل عملي ًا زي ــادات
أخــرى تتعلق بالرسوم اإلداريــة والتكاليف األخرى
لالقتراض.
ومن الناحية المحاسبية البحتة ،فإن تخفيض
قيمة الجنيه يعنى زيادة القيمة اإلسمية للصادرات
والرسوم المحصلة بالعمالت األجنبية مثل رسوم
الــعــبــور فــى قــنــاة الــســويــس ،وقيمة االســتــثــمــارات
األجنبية محسوبة بالعملة المحلية.
وبعد شهر من تطبيق قرار تعويم الجنيه يتضح
لنا اآلتى:
 إن البنك المركزى توقف تما ًما عن التدخلفى سوق الصرف األجنبى ،وكان قبل ذلك يتدخل
إسبوعياً بقيمة  120مليون دوالر فى عطاء دوالرى

من المرجح أن تواجه الحكومة
زيادة متطلبات اإلنفاق بفرض
زيادات إضافية فى األسعار خالل
السنة المالية الحالية
استمرار تدهور الجنيه المصرى فى
الضغط على معدل النمو سيؤدى
إلى تعريض االقتصاد لخطر
اإلنكماش ورفع معدل التضخم
أسبوعي ،إضافة إلى بعض العطاءات االستثنائية
التى تتجاوز هذا المبلغ ،وطبقاً لتقارير غير رسمية
فإن المصارف العاملة فى مصر تمكنت من جمع
ما يقرب من  4.8مليار دوالر من عمالئها خالل
الشهر األول لقرار التعويم.
 يتردد أن الحكومة حصلت على تمويل إضافىمن البنك المركزى المصرى بقيمة  83مليار جنيه
تقريبا بسعر  15جنيها للدوالر ( 5.5مليار دوالر
تقريبا) مــن البنك المركزى المصرى بعد تسلم
البنك الشريحة األولــى من قــرض صندوق النقد

تسبب فى دخول شريحة أكبر تحت خط الفقر الدولى

ارتفاع األسعار كارثى على الطبقة املتوسطة
كــان أثــر ارتــفــاع األســعــار كــارثــى على الطبقة
المتوسطة ،ذلــك ما أوضحه تقرير بنك «كريدى
ســويــس» المتخصص فــى تــقــديــرات ال ــث ــروات،
فكنتيجة مباشرة لإلجرءات التقشفية التى تبنتها
الحكومة فى إطار برنامج «اإلصــاح االقتصادى»
أصــبــحــت ه ــذه الــطــبــقــة أكــثــر عــرضــة للتدمير،
وشــهــدت مصر أكــبــر تــراجــع للطبقة المتوسطة
على مستوى العالم منذ بداية األلفية ،إذ تقلصت
الطبقة المتوسطة فى مصر بنحو  %48محققة
انخفاض قــدره  2.8مليون بين عامى  2000و
.2015
ويــعــزى هــذا االنخفاض لــإجــراءات التقشفية
التى بــدأت برفع أســعــار الكهرباء فــى أغسطس
وفــقــا لــشــرائــح االســتــهــاك ،إضــافــة إل ــى فــرض
ضريبة القيمة المضافة بنحو  %13بدال من ضريبة
مبيعات كــانــت تــقــدر بنحو  ،%10وأخــيــرا اتخاذ
البنك المركزى قرارا بتعويم الجنيه المصرى أمام
العمالت األجنبية.
األثــر على الطبقة الفقيرة :فى عــام  2015بلغ
مــعــدل الفقر نحو  %27.5وبــعــد هــذه الــقــرارات
التقشفية مــن المنتظر أن يتزايد مــعــدل الفقر
ودخول شريحة أكبر تحت خط الفقر الدولى البالغ
 1.9دوالر /اليوم.

الــدولــى ،وذل ــك بــغــرض توفير السيولة الــازمــة
لالستيراد وتمويل االحتياجات العاجلة.
 تــراجــع ســعــر الــجــنــيــه الــمــصــرى عــلــى مــداراألسابيع األربعة التالية لقرار التعويم من  13جنيها
إلى  18.3جنيه للدوالر الواحد ،أى أن قيمة الجنيه
انخفضت منذ التعويم بنسبة  %40.7وهو ما يعنى
أن الخسارة التراكمية للجنيه بسبب قرار التعويم
وما بعده تصل إلى  %88.4وهو ما يمكن أن يترك
آثاراً كارثية على االقتصاد.
 -تتمثل أهــم اآلثــار التى يمكن أن يتسبب فيها

50
ً

مليار دوالر عجزا
فى امليزان التجارى

كشفت تقارير خاصة أن العجز
فــى الميزان التجارى تفاقم فى
العام الحالى إلى ما يقرب من 50
مليار دوالر ،فــى حين انخفضت
الــصــادرات إلــى أقــل مــن  20مليار
دوالر ،مع بقاء الــواردات أعلى من
قيمة  60مليار دوالر ،فإن تدهور
أعباء ثقيلة
سعر الجنيه سيضيف
ً
كذلك على الميزان التجارى نظر ًا
ألن تمويل العجز التجارى يتم
باستخدام مـــوارد حقيقية كان
من األولــى استخدامها فى تمويل
ً
بــــدال من
اســتــثــمــارات ج ــدي ــدة
تحويلها للخارج.

اســتــمــرار تــدهــور الجنيه الــمــصــرى فــى الضغط
على معدل النمو ،إلى درجــة وقف النمو وتعريض
االقتصاد لخطر االنكماش ،ورفع معدل التضخم،
حيث سجلت األرقام الرسمية لشهر نوفمبر ارتفاع
مــعــدل التضخم إلــى  %20.2وهــو تقدير شديد
التحفظ إذا قارناه بمتوسط زيــادات األسعار فى
السوق وأثر ذلك على اإلنفاق االستهالكى لألفراد.
ومن المتوقع فى السنة المالية الحالية أن يستمر
تراجع الجنيه على ضوء العالقة النسبية بين معدل
التضخم فى مصر ومعدل التضخم فى الواليات

المتحدة الذى سجل  %1.6فى شهر أكتوبر .2016
ذلك أن ارتفاع التضخم بمعدالت أعلى يقلل أكثر
من القوة الشرائية للعملة مقارنة بغيرها.
وكــلــمــا اســتــمــر ه ــذا الــفــارق الــحــاد بــيــن اســعــار
التضخم للجنيه الــمــصــرى وال ـ ــدوالر ،فــإن قيمة
الجنيه سوف تستمر فى التآكل دولياً.
 لكن المشكلة األشــد خطورة تتمثل فى اآلثارالسلبية التى سيتركها تدهور الجنيه على الميزانية
العامة للدولة.
وطــبــقــا لــنــمــوذج تــأثــيــر أســعــار الــصــرف على
الميزانية ،تتوقع وزارة المالية أن يتسبب كل
انخفاض للجنيه بمقدار  10قــروش فقط مقابل
الــدوالر فى زيادة العجز فى الميزانية بقيمة تزيد
على المليار جنيه ( 1.1مليار جنيه) .وهذا يعنى
أن قيمة العجز المالى فى السنة المالية الحالية
ستزيد على التوقعات بنحو  100مليار جنيه بسبب
تدهور أسعار الجنيه فقط ،وبــدون أن نأخذ فى
االعتبار المتغيرات األخ ــرى التى ترجح حــدوث
المزيد من العجز.
ومن المرجح أن تواجه الحكومة زيادة متطلبات
اإلنفاق بفرض زيــادات إضافية فى األسعار خالل
السنة المالية الحالية.
 لكن التأثيرات السلبية على تقديرات الميزانيةلن تتوقف عند هذا الحد ،وســوف يضيف التغير
فــى قيمة واردات النفط ومشتقاته والــغــاز التى
تجاوزت كثيراً تقديرات الميزانية أعباء إضافية
على الميزانية ،فقد تم حساب أسعار البترول على
أســاس  40دوالراً للبرميل ،لكن االتــفــاق األخير
لـــدول أوبــيــك عــلــى تخفيض اإلنــتــاج بنسبة %4
والسعى لدى الــدول المصدرة غير األعضاء لكى
تحذو حذوها قد أدى إلى ارتفاع األسعار فعلياً فى
السوق.
وتــســتــهــدف أوب ــي ــك س ــع ــراً حـــده األدنـــــى 55
دوالراً للبرميل ،وقد يصل إلى  65دوالراً ،وطبقا
لتقديرات وزارة المالية فإن كل زيــادة فى أسعار
النفط بقيمة دوالر واحد فى البرميل تضيف إلى
دعم الطاقة ما يعادل  1.5مليار جنيه سنوياً .وهذا
يعنى أن الزيادة فى أسعار النفط بقيمة  15دوالراً
فى البرميل عن التقديرات األولية سؤدى إلى زيادة
دعم الطاقة بما يعادل  22.5مليار جنيه.

توقعات باستمرار
تراجع الجنيه على
ضوء العالقة النسبية
بين معدل التضخم
فى مصر و الواليات
المتحدة

قيمة الجنيه
سوف تستمر
فى التآكل
دولي ًا

وفق مؤشر سهولة ممارسة األعمال لعام 2016

مصر حتتل الترتيب  122على مستوى العالم فى تصنيف البنك الدولى
تــعــد مــصــر م ــن الـــــدول الــمــتــواضــعــة ف ــى جــذب
االســتــثــمــار األجــنــبــى الــمــبــاشــر ،ويــعــود ذل ــك لمناخ
االســتــثــمــار واألع ــم ــال وكــذلــك م ــدى ســهــولــة إقــامــة
شركات جديدة بالسوق.
وبشكل عــام ،تحتل مصر اآلن الترتيب  122على
مستوى العالم فى تصنيف البنك الدولى ،وفق مؤشر
ســهــولــة مــمــارســة األعــمــال لــعــام  ،2016مــع األخــذ
فى االعتبار أنها تقدمت فى هــذا الترتيب مقارن ًة
بتصنيف عام  ،2015الذى حلت فيه فى المرتبة 126
عالمياً.
وفى المجمل يعد عام  2016من األعــوام العسيرة
الــتــى مــرت على االقــتــصــاد الــمــصــرى حيث شهدت
معظم المؤشرات تراجع ملحوظ ،وانعكس أثر ذلك
بشكل مباشر على مستويات المعيشة وعليه تراجعت
الطبقة المتوسطة بمستوى غير مسبوق ،ومــازال
االقتصاد المصرى يحتاج المزيد من خطط اإلصالح
االقــتــصــادى ،واالعــتــمــاد على خلق ســوق تنافسية
وافساح المجال للقطاع الخاص ،وتوفير بيئة مناسبة
لالعمال الصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص
العمل بما ينعكس باإليجاب على معدل النمو المتدنى،
وتجدر اإلشــارة إلى أن الخطط االقتصادية التى ال
تأخذ البعد االجتماعى فى الحسبان تحمل عوامل
ضعفها بين طياتها فتراجع المستوى المعيشى مؤشر
خطير على عدم السير قدما نحو مستقبل أفضل.
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 %64من سيدات
مصر يتعرضن
للتحرش بنسب
متفاوتة

أجراس
الخطر

آليات تمكين
المرأة اقتصاد ًيا

إصــدار قانون بمحاسبة األسر
التى تسرب أوالدها من التعليم ،ما
سيؤثر على وضع المرأة التعليمى
ب ــاإلي ــج ــاب ومــــن ثـــم انــخــفــاض
تعرضها للعنف.
تعريف الفتيات الصغيرات فى
التعليم األســاســى بحقوقهن فى
العمل والحياة الكريمة ،واالبتعاد
عــن فــكــرة أن المهمة الرئيسية
للنساء هو االهتمام بالزوج وتربية
األطفال.
قــيــام األزه ــر ب ــدوره فــى عملية
إصــاح الخطاب الدينى المتعلق
بالمرأة.
العمل على زيــادة تمثيل المرأة
فــى المناصب ال ُعليا ،وإعطائها
الثقة أن لديها اإلمكانية أن تتولى
مثل هذه المناصب.
اتــــخــــاذ ال ـ ــدول ـ ــة لــمــجــمــوعــة
إجـــــــــراءات مـ ــن ش ــأن ــه ــا تــأخــيــر
اإلنجاب للمتزوجين حديث ًا ،حيث
إن أغلب حاالت العنف ضد المرأة
تأتى من الــزوج وفــى نفس الوقت
أغــلــب ح ــاالت الــطــاق فــى مصر
تأتى خالل العام األول من الزواج،
وبــالــتــالــى إذا استطاعت الــدولــة
المصرية تأخير إنجاب المتزوجين
ح ــدي ــثــاً ســتــنــخــفــض الــتــكــالــيــف
االجتماعية واالقتصادية التى قد
تنجم عن العنف ضد المرأة.
تعليم الــســيــدات الــتــى تفضل
البقاء فى المنزل سواء برغبتها أو
وفقاً لألعراف والتقاليد فى بعض
األماكن العمل على اإلنترنت بحيث
ال تعتمد على الرجل كمصدر دخل
وحيد لها.
تمكين ال ــم ــرأة اقــتــصــادي ـ ًا من
خـ ــال االه ــت ــم ــام بــتــعــلــيــمــهــا ،أو
إقــامــة الــمــشــروعــات االقتصادية
الــصــغــيــرة كــى تعمل مــن خاللها
وتــكــون مستقلة بذاتها؛ ذلــك ألن
الكثير من النساء تخشى النزول
للعمل واالحتكاك بالناس خوفاً من
المضايقات.

باألرقام :فاتورة العنف
ضد املرأة فى مصر
على الرغم من الجهود العالمية ،والمحلية المبذولة ،لزيادة دور
المرأة فى عملية التنمية االقتصادية ،والتعريف بأهميته ،إال أن
المرأة فى الكثير من دول العالم ،خاصة النامية منها ال تزل تعانى من
ممارسة العنف ،والتمييز ضدها.
وهناك محاوالت من بعض المنظمات الدولية ،مثل صندوق األمم
المتحدة لألنشطة السكانية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة
العامة واإلحصاء ،والمجلس القومى للمرأة للوصول لتقدير عن
حجم الخسائر االقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة فى مصر.

 %30على األقل من النساء املتزوجات تعرضن لشكل من أشكال العنف اجلسدى أو النفسى على يد أزواجهن
ال يمكن أن نُــنــكــر الــتــطــورات الــتــى حــدثــت على
الساحة المصرية فــى مــجــال حــقــوق الــمــرأة خالل
المائة عام األخيرة ،حيث تم إنشاء أول جمعية نسائية
مصرية تحت مسمى جمعية الــمــرأة الجديدة عام
 ،1919إضافة إلــى أن دستور  ،1923تضمن نص ًا
للمساواة بين الفتيات ،والفتيان فى االلتحاق بالتعليم
االبتدائى المجاني ،إضافة إلى اكتساب المرأة أول
المكاسب السياسية فى دستور  ،1956حيث أصبح
لدى المرأة حق التصويت والترشح لالنتخاب ،كما
شهد عام  1957دخول أول امرأة
البرلمان ،كما شهد عام 1962
تعيين أول وزيــرة مصرية ،كما
ت ــم إن ــش ــاء الــمــجــلــس الــقــومــى
للمرأة عــام  ،2000إضافة ،إلى
الــعــديــد مــن الجمعيات الــمــؤيــدة
للمرأة.
وعــلــى الــرغــم مــن كــل ه ــذا الــتــاريــخ
ال ُمشرف للحركة النسوية فــى مصر ،إال
أن الــواقــع يرصد العديد مــن مظاهر العنف
والتمييز ضــد الــمــرأة ،الــتــى تــبــدو فــى كثير من
األوقـ ــات ُمفجعة ،حيث تتصدر مصر على سبيل
المثال ،قائمة الدول العربية فى ممارسة العنف ضد
المرأة خالل العام  ،2015وفق ًا ألحــدث الدراسات
االجتماعية التى أجرتها وكالة رويــتــرز ،ويمكن فى
هذا اإلطار تقسيم هذه المظاهر إلى جانبين:
مظاهر العنف ضد المرأة :يُعرف مصطلح العنف
ضد المرأة على أنه ،أى فعل عنيف تدفع إليه عصبية
الجنس ،ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى،
أو معاناة للمرأة ،ســواء من الناحية الجسمانية ،أو
الجنسية ،أو النفسية ،بما فى ذلك التهديد بأفعال
مــن هــذا القبيل ،أو القسر ،أو الحرمان التعسفى
من الحرية ،ســواء حــدث ذلــك فى الحياة العامة أو
الخاصة.
ويشير المسح السكانى الصحى لمصر عام 2014
إلــى أن  %30على األقــل من النساء المتزوجات فى
مصر تعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي،
أو النفسي ،على يد أزواجــهــن ،وأن  %25من النساء
الــمــتــزوجــات تــعــرضــن لــلــعــنــف الــجــســدى عــلــى يد

معدل انتشار ختان اإلناث %92
للفتيات فى الفئة العمرية ()15-49

أزواجــهــن ،كما بلغ معدل انتشار ختان اإلنــاث %92
خالل عام  ،2014للفتيات فى الفئة العمرية (-15
 ،)49على الرغم من ارتفاع صيحات وزارة الصحة
بتجريم الختان ومنعه ،كما تحتل مصر المرتبة الثانية
فى التحرش الجنسى بعد أفغانستان ،فبحسب تقارير
دولية تتعرض  %64من سيدات مصر للتحرش بنسب
متفاوتة ،ويعود ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة فى
المجتمع المصرى إلى مجموعة من األسباب أهمها:

 ارت ــف ــاع نــســبــة األمــيــة بــيــن اإلن ـ ــاث ،والتعليمالمنخفض ،حيث يجعل التعليم المنخفض النساء
أكثر تقب ً
ال للعنف ،على أساس أن الفتيات ذات التعليم
المنخفض ال تــكــون على معرفة كافية بحقوقها،
إضــافــة إل ــى أنــهــا تعتمد فــى أغــلــب األحــــوال على
الـــزوج كمصدر لــلــدخــل ،ومــن ثــم تقع تحت قبضة
الـ ــزوج ،وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات إل ــى أن  %39.5من
النساء المتزوجات بتعليم ابتدائى تعرضن للعنف

من أزواجهن ،مقارنة بــ  %25من النساء المتزوجات
الحاصالت على تعليم ثانوى أو أعلى.
 ثــقــافــة الــســيــدات أنــفــســهــن ف ــى ال ــدف ــاع عنحــقــوقــهــن ،حــيــث كــشــف تــقــريــر صـــادر مــن الجهاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء ،أن أقل من %1
فقط من السيدات التى تعرضت للعنف الجسدى
سعين للحصول على مساعدة الشرطة.
ال أساسياً
 التفسيرات الخاطئة للدين تعد ،عام ًللعنف ضد المرأة خاصة فى المجتمع المصرى الذى
يعانى من وجود تيارات إسالمية أصولية.
 الحالة االقتصادية المتردية تجعل فى كثير مناألحــوال ،الزوج يعنف زوجته ،خاصة وأن الرجل فى
أغلب األحوال هو الذى يعول المرأة.
 ثقافة المجتمع نفسه ،التى تحاول أن تزرع دائماًفى عقول الفتيات ،فكرة أن أهداف النساء يجب أن
تنحصر فى االهتمام بالزوج واألوالد.
مظاهر التمييز :شملت األهداف اإلنمائية لأللفية
الثالثة تعزيز المساواة بين الجنسين ،كما تمكن العالم
بالفعل من تحقيق المساواة فى التعليم االبتدائى بين
الفتيات والفتيان ،إضافة إلى وجود اتفاقية للقضاء
على كــل أشــكــال التمييز ضــد الــمــرأة عــام ،2000
وعلى الرغم من ذلــك ال زالــت مصر تقع فى ترتيب
متأخر فى مؤشر الفجوة بين الجنسين ،حيث تأتى
فى الترتيب  136من بين  145دولــة شملها المؤشر
عــام  ،2015وفيما يتعلق بترتيب مصر على أساس
الفجوة بين الجنسين فى مجال المشاركة االقتصادية
تأتى مصر فى الترتيب  135من أصل  145دولة عام
.2015
وتعود أسباب الفجوة الكبيرة فى المساواة بين
الجنسين اقــتــصــاديـ ًا فــى مصر إلــى مجموعة من
العوامل أهمها ما يلي:
ارتــفــاع نسبة العامالت فى القطاع الــزراعــى فى
مصر ،حيث تصل نسبة العامالت فى هــذا القطاع
إلى  %47من إجمالى القوة العاملة من اإلنــاث ،وفقاً
لتقديرات البنك الــدولــى عــام  ،2005وفــى غالبية
األح ــوال تكون الــمــرأة مساعدة لزوجها فى أعمال
الــزراعــة دون أجــر على الــرغــم مــن صعوبة ومشقة
القيام بأعمال الزراعة ،إضافة ،إلى انخفاض نسب

حجم اخلسائر الناجتة عن العنف ضد املرأة من الزوج فقط تقدر بـ  1.49مليار جنيه فى عام واحد
زيادة نسبة الفقر فى األسر التى تعولها املرأة نتيجة تدنى األجور
تتكبد الــدول خسائر فادحة سنوي ًا جــراء العنف
ضد المرأة ،حيث تشير اإلحصائيات إلى أن الواليات
المتحدة األمريكية تتكلف نحو  12.6مليار دوالر
سنوي ًا نتيجة العنف ضد الــمــرأة ،بينما تتكلف كندا
نحو  4.2مليار دوالر سنوياً ،وفى مسح قام به الجهاز
المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عام  2015بالتعاون
مع جهات أخــرى ،قــدر حجم الخسائر الناتجة عن
العنف ضد المرأة من الزوج فقط فى مصر بـ 1.49
مليار جنيه لنفس العام ،ويمكن تقسيم هذه التكاليف
كالتالي:
أ-تكاليف مباشرة :تتمثل فى االنتقال من المكان
الــذى جرى العنف على المرأة فيه إلى مكان العالج

بقلم :منال سناء
إن مــا دفعنى لكتابة هــذا المقال
ظهور وأد للمرأة ولكن بشكل جديد.
أتذكرون وأد البنات الذي كان أيام
وأد ُيطبق
الجاهلية األولــى ،فاليوم ٍ
على النساء من قبل بعض الرجال،
رجــال القرن الــواحــد والعشرين ،إذا
أطـفـئــت األنـ ــوار عـمــدا وح ــل الـظــام
عـلــى ال ــوط ــن فـكـيــف الـسـيــر وح ــدك
وأى شعلة تنير دربك؟؟
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فى هذا السياق أجابت دراسة مهمة صدرت هذا األسبوع بعنوان
(التكلفة االقتصادية للعنف والتمييز ضد المرأة ) والتى أعدها
الباحث أحمد حسن عن مجموعة من التساؤالت الخاصة بمظاهر
التمييز ،والعنف ضد المرأة ،وأثر ذلك على االقتصاد القومي ،كما
قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات التى تعمل على تحسين
اقتصاديا.
نسبيا داخل المجتمع ،وزيادة تمكينها
وضع المرأة
ً
ً

وتكاليفه ،وتغيير مكان السكن ،ويُقدر هذا النوع من
التكاليف عام  2015بـ  831مليون جنيه.
ب -تكاليف غير مباشرة :وتتمثل التكاليف غير
المباشرة للعنف ضد الــمــرأة فى فقدان مصدر
دخلها فــى حالة االمتناع عــن العمل أو ممارسة
حياتها ،ويُقدر هذا النوع من التكاليف عام  2015بـ
 661مليون جنيه.
كما أن هناك آثــا ًرا اقتصادية سلبية أخــرى نتيجة
التمييز ضد المرأة قد تُقدر بأضعاف األرقام السابق
اإلش ــارة إليها فى حالة العنف ،إال أنــه حتى اآلن ال
يــوجــد أيــة تــقــديــرات س ــواء دولــيــة أو محلية توضح
حجم هذه التكاليف ،وتٌمثل البنود التالية بعض بنود

¿ ¿ نــســوا مكانة الــمــرأة فــى اإلس ــام وتكريم السماء
للمرأة.
فالنساء فى اإلسالم شقائق الرجال ،وخير الناس خيرهم
ألهله؛ فالمسلمة فى طفولتها لها حق الرضاع ،والرعاية،
وإحسان التربية ،وهــى فى ذلــك الوقت قــرة العين ،وثمرة
الفؤاد لوالديها وإخوانها.
وعندما تكبر فهى المعززة ،والمكرمة؛ التى يغار عليها
والدها ،ويحوطها برعايته ،فال يرضى أن تمتد إليها أيد
بسوء ،وال ألسنة بأذى ،وال أعين بخيانة .وإذا تزوجت كان
ذلــك بكلمة الله ،وميثاقه الغليظ؛ فتكون فى بيت الــزوج
مصانة ،وواج ــب على زوجــهــا إكــرامــهــا ،واإلحــســان إليها،
وكــف األذى عنها ،وإن صــارت أم ـ ًا كــان ب ّ ُرها مقرون ًا بحق
الله -تعالى -وعقوقها واإلساءة إليها مقروناً بالشرك بالله،
والفساد فى األرض؛ وإذا كانت أختاً فهى التى أُمر اإلسالم
بصلتها ،وإكرامها ،والغيرة عليها؛ وإذا كانت خالة كانت
بمنزلة األم فى البر والصلة ،والود.
وإذا كانت جــدة ،أو كبيرة فى السن زادت قيمتها لدى
أوالدها ،وأحفادها ،وجميع أقاربها؛ فال يكاد يرد لها طلب،
وال يُ َس َفّه لها رأى.
¿ ¿ وإذا كانت بعيدة عن اإلنسان ال يدنيها قرابة أو جوار
كــان لها حــق اإلس ــام الــعــام مــن كــف األذى ،وغــض البصر
ونحو ذلك.
¿ ¿ هذا حــــــــــق المرأة ...عليك أيها الرجل ...ليس هبة

التكاليف جراء التمييز ضد المرأة:
حجم االنخفاض فى رواتــب النساء بسبب تمييز
الرجال عليهن من ناحية األجور.
حجم األموال الضائعة نتيجة تفضيل الرجال على
النساء فى تولى المناصب اإلدارية العليا.
حجم الرواتب التى ال تسطتيع أغلب النساء العاملة
فى القطاع الزراعى الحصول عليهن كما تم إيضاح
ذلك من قبل.
إضافة إلــى هــذه التكاليف التى تتحملها النساء
سواء نتيجة العنف أو التمييز ضدها ،فإن التمييز ضد
المرأة يؤدى فى بعض األحوال إلى زيادة نسبة الفقر
فى األسر التى تعولها المرأة نتيجة تدنى أجور المرأة.

أو عطاء تمنحه وقتما تشاء.
ليس بيوم واحد فقط التكريم؛ أو يوم خاص بها ،بل كل
األيام ملك وتكريم واعتراف منك بالمرأة (األم ،األخـــــت،
الزوجة ،االبــنــة .....،ال ُمبدعة .).........المرأة كل لحظة
وكل يوم.
¿ ¿ فكم من امــرأة ولــدت وتربت فى كنف رجــل (األب)
تربيت على اإلق ــدام ،وتحمل المسئولية ُ
وغــرس بداخلها
رفض المخاوف ،ورفض التبعية.
وامتلكت مساحة إلبــداء الــرأى واحترام الــرأى اآلخــــر،
وترعرعت على الثقة بالنفس ،والفهم الصحيح لدورها
كامرأة لها دور كبير فى حياة الرجل ،وال يقتصر دورها على
أدوار هامشية فى الحياة كدور الخادمة ال أكثر؛ أو مجرد
أداة إلنجاب األوالد ومجرد رحم فقط.
¿ ¿ وكما مــن ام ــرأة تعلمت على يــد ُمعلم (رج ــل) كان
الــدرس األول لها :إن المرأة فى عصر النبى كانت تتمتع
بالحرية الفاعلة والباعثة على اإلنتاجية والبناء ،كانت نساء
النبى صلى الله عليه وسلم كالسيدة عائشة رضى الله عنها
التى قال فيها العلماء أنهم ما رأوا أحداً أعلم بمعانى القرآن،
وأحكام الحالل والحرام من السيدة عائشة ،وما رأوا أحداً
أعلم بالفرائض والطب والشعر والنسب من السيدة عائشة.
وتعلمت على يد ال ُمعلم كلمة ال....ال ....لالنغالق على
الذات وانتظار العريس الذى سينتشلها أخيراً ويريح األسرة
من ذلك العبء الثقيل_ .عبء الشرف_ .تعلمت أن الشرف

الدراسة
كلمة ومبدأ وحياة ،وتعلمت التفوق والنجاح فى ّ
والتألق بالمجال الذى تختاره وتتميز وتُبدع فيه ،ولم يزرع
بداخلها ال داعى للتفوق الدراسى ِ
فإنك امرأة وفى النهاية
مكانك بيت الزوجية.
¿ ¿ وكم من امرأة تزوجت من رجل التزم بتعاليم اإلسالم
من أمــر باإلنفاق عليها ،وإحسان معاشرتها ،والحذر من
ظلمها ،واإلساءة إليها.
ونُهى أن يضرب زوجته .وفهم أيضا أن ُحسن المعاشرة
ليس أمراً اختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه،
بل هو تكليف واجب وال يتجاهلها.
وأن يشكرها إذا رآها تفعل ما يسره .وأن يساعدها فيما
يثقل عليها من أعباء.
وكثيرا من الزوجات أكملت مشوار الحياة مع أزواجهن.
إيمانا واحتراما ،ووجدت معاونة منه للمرأة ،ومشاركته كتف
بكتف معها ،وكان معها ال عليها.
¿ ¿ وكم من امرأة نزلت لميادين العمل وشاركت الرجال
فى أعمال وتفوقت عليهم وأثبتت أن المرأة عاملة متقنة
ومحترفة وال تقل فهما وموهبة عن الرجال ،فليس هناك
مجاالت حكر على الرجال.
ومــن هنا أكتب وأطــالــب بحـــــــــــق الــمــرأة فــى التعليم
واالحــتــرام وليس المطالبة بالتحرر من الحياء وخلع ثوب
الحالل وارت ــداء ثــوب الرجولة ،المرأة تُطالب التحرر من
عنف وقهر الرجل وليس ذاك المفهوم الــذى أراد الرجل

حيازة المرأة داخل هذا القطاع ،فوفقاً إلحصائيات
منظمة المرأة العربية عام  2000فإن نسبة اإلناث
الــحــائــزات على األراضـ ــى الــزراعــيــة ،إلــى إجمالى
الحائزين ال تُمثل سوى  %5.7فقط ،ونسبة اإلناث
الحائزات على المواشى إلى إجمالى الحائزين ،ال
تُمثل إال %4.1فقط ،كما أن نسبة النساء المالكات
آلالت زراعية وآالت رى إلى إجمالى المالك %3.5
فقط ،ما يوضح حجم التمييز ضد المرأة فى هذا
القطاع.
أحــيــانـ ًا مــا يــوجــد تمييز فــى األج ــور بين النساء
والرجال لنفس العمل الواحد ،حتى وإن كانت مصر
تأخذ ترتيب ًا ال بأس به فى هذا الشأن ،حيث تحتل
الترتيب  24من بين  145دولة فى العالم فى المساواة
بين الجنسين فى األجــور عــام  ،2015وفق ًا لتقرير
الفجوة بين الجنسين.
انــخــفــاض نسبة مــشــاركــة الــمــرأة فــى الــوظــائــف
اإلداري ــة العليا والسياسية ،ما يُعد تمييزاً واضح ًا
ضد المرأة ،حيث تمثل المرأة  %7فقط من أعضاء
مجالس إدارة الــشــركــات ال ـ ُمــدرجــة فــى البورصة
المصرية ،إضــافــة ،إلــى أن  %14.7فقط هم نسبة
النساء داخــل البرلمان المصرى الحالي ،وإن كانت
هناك بعض المؤشرات التى تُقر بتطور ما فى تولى
الــمــرأة للمناصب القيادية إال أن الطريق ال يــزال
طوي ً
ال فى هذا الصدد ..انخفاض نسبة ملكية النساء
لحسابات فــى مــؤســســات مالية مــقــارنــة بــالــرجــال،
حيث يملك النساء  %50فقط مما يملكه الرجال من
حسابات فى المؤسسات المالية ،إضــافــة ،إلــى أن
 %34فقط من المؤسسات فى مصر هى التى تشارك
النساء فى ملكيتها ،وفقاً إلحصائيات عام .2015
وجــود تمييز نوعى بين الذكور ،واإلنــاث فى سوق
العمل الــمــصــريــة ،حيث بلغت نسبة البطالة بين
النساء  %24.2من القوة العاملة النسائية ،بينما بلغ
معدل البطالة بين الــرجــال  %9.9مــن قــوة الذكور
العاملة ،وفــقـ ًا لتقرير الفجوة بين الجنسين للعام
 ،2015إضافة إلى أن الزواج ،واإلنجاب يمثالن عائقا
حقيقيا لعمل المرأة حيث يشترط الكثير من األزواج
داخل المجتمع المصرى على المرأة عدم العمل ،ما
يوضح نظرة الرجل السيئة لعمل المرأة.

مسلسل منع توريث
النساء ..العرض مستمر

تتعرض الــمــرأة المصرية إلــى العنف
والــتــمــيــيــز والــتــعــدى عــلــى حــقــوقــهــا فى
الميراث فى ظل أعــراف وتقاليد تمنع
توريث النساء ،بل والتمييز ضدهن فى
الحصول على العمل وتــولــى المناصب
اإلداريــــة العلى بــرغــم أن الــمــرأة تمثل
نــحــو  %50مــن المجتمع وهـــذا يتطلب
ض ــرورة التعريف بحقوق الــمــرأة ونشر
الوعى الدينى والحضارى بأهمية المرأة
فــى المجتمع للمساهمة فــى تحقيق
طفرة اقتصادية مرجوة وتقليل الخسائر
االقتصادية جراء التمييز ضدهن.
فهمه ليشوه حق ال ُمطالبة والتشدق بما يسيء للمرأة_ .عن
أى تحرر تتكلمون وتتشدقون_ أيها الرجال .خرجت بعض
النساء لل ُمطالبة بتعديل القوانين القامعة للمرأة على نحو
ما يحدث لها من إذالل ،والتخلص من نظرة بعض الرجال
الذين يتعاملون مع المرأة كعاملة فى مطبخ الرجل؛ أو من
أنها كائن خُ لق من أجله.
وأطــالــب بــاالعــتــراف بالمرأة وعــدم سحب تلك الصفة
منها .فمثال عندما تتفوق المرأة وتثبت نبوغها تُسحب منها
صفة األنوثة ويطلق عليها لقب األخت رجل ،وكأن التفوق
والنبوغ صفة الرجل فحسب ،فــإذا ما أثبتت _امــرأة ما_
نبوغها اعترف المجتمع بنبوغها وسحب منها شخصيتها
كامرأة وضمها إلــى جنس الــرجــال ،فالمرأة الــقــادرة يطلق
عليها لقب رجل.
¿ ¿ اجعلوا منى وطــــــــــــــــــــن
المرأة وطن وهى من تصنع التاريخ ويسطر هذا التاريخ
بماء الذهب بعطائها لمجتمعها بــدون كلل أو ملل وتسعى
دائما لسعادة كل طفل حزين ،وتكون سندا لكل زوج عظيم،
اعترفوا وال تنكروا وتتنكروا.
كم من أخــت قتلت على يد أخيها؟ كم من زوجــة قتلت
على يد زوجها؟ كم من أم عاقها ابنها ؟ كم دفنتم من بناتكم
وأخواتكم ونسائكم وأمهاتكم ووارى التراب أجسادهم؟؟
وبعدها تعودوا وتحتفلوا بيوم المرأة العالمى وتحتفلوا بيوم
األم التى عانت وتعانى من سوء معاملة الرجال.

ودعنا العام المنقضى بتفجير البطرسية واستقبلنا  2017بذبح ضحية اإلسكندرية واستهداف كمين العريش

موجات إرهابية جديدة جتتاح مصر فى العام اجلديد

حركة حماس مازالت
تخترق بعض املواقع
فى سيناء عبر األنفاق
التى يسيطر عليها
تنظيم «بيت املقدس»
املبايع لداعش

تسرب «الدواعش» من الرقة واملوصل وراء تصدير العنف من العراق وسوريا إلى مصر وأوروبا وأمريكا
من الممكن أن يكون الحادث اإلرهابى الذى تعرض له كمين
المساعيد غرب العريش هو األول من نوعه خالل العام
الجديد ،ولكن يؤكد الخبراء على أنه لن يكون األخير ،وأن
موجات العنف التى تتعرض لها مصر ومنطقة الشرق األوسط
أيضا
والعالم ،سوف تتصاعد خالل  ،2017ولكن من الثابت ً
أن عام  2016الذى رحل منذ أيام قالئل لم يكن من األعوام
السعيدة فى تاريخ مصر والمنطقة والعالم بشكل عام ،حيث
تعرضت العديد من مدن العالم لموجات إرهابية عنيفة ،كان
أبرزها ما حدث فى باريس وبروكسل ونيويورك وبرلين ،من
جرائم تفجير ودهس واستهداف للمدنيين وترويع لآلمنين.
والالفت للنظر فى هذا الشأن أنه حتى الدول التى ترعى
اإلرهاب وتموله ،أو تلك التى تصدر وتنشر الفكر الوهابى
اإلرهابى فى العالم لم تسلم هى األخرى من أن تطولها يد
العنف واإلرهاب ،بدليل ما حدث فى السعودية وبعض دول

ً
وصول لما يتكرر بشكل مثير للجدل فى تركيا،
الخليج،
حتى وصل األمر إلى اغتيال السفير الروسى ،فيما وصف بأنه
استهداف ليس لتركيا فقط ولكن لروسيا أيضا.
وعلى ذكر تركيا التى استقبلت العام الجديد – عام ،2017-
بعملية إرهابية ضخمة وقعت داخل أحد المالهى الليلية ،إبان
االحتفاالت بليلة رأس السنة ،فإن الخبراء األمنيين أوضحوا
أن تلك العملية التى وقعت فى الدقائق األولى من العام
الجديد ،لن تكون األخيرة ،حيث يتوقعون موجات إرهابية
متتالية تجتاح العالم خالل  ،2017بسبب محاصرة ميليشيات
تنظيم «داعش» اإلرهابى فى مدينتى الموصل العراقية
والرقة السورية ،وكالهما من معاقل التنظيم الكبرى ،ومن ثم
يتوقع المحللون أن تتسرب عناصر داعش ليعود بعضهم الى
الدول التى أتى منها ،ويهرب آخرون إلى الدول التى يتسنى
لهم الوصول إليها ،ومن بينها تركيا عبر الحدود ،ومصر من
خالل حركة حماس اإلخوانية االرهابية فى غزة والتى مازالت

خفايا تزايد اإلرهاب فى الربع األخير من العام املاضى
عدد العمليات اإلرهابية التى شهدها عام  2016بلغ حوالى  199عملية

متــر مــصــر مبــوجــه عنيفة مــن العمليات
اإلرهــابــيــة ،خــال الــســنــوات األربـــع املاضية
( ،)2016/2015/2014/2013تختلف عن
من ــط اإلرهـــــاب الـ ــذى ضـــرب ال ــب ــاد خــال
ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن،
حيث اتخذت العمليات اإلرهابية خالل تلك
األعــوام األربعة أشكال متنوعة على األرض،
وحــول تلك الفكرة أعــد الباحث أحمد كامل
البحيرى مبركز األهــرام للدرسات السياسية
واالستراتيجية دراسة تناولت حصاد العمليات
اإلرهابية خالل  ،2016ومدى التغير النوعى
كما وكي ًفا ،وأبــرز املحافظات
فى تكتيكاتها ً
املصرية التى طالتها يد اإلرهاب اخلسيس.
ورصد «البحيرى» فى دراسته أبرز مظاهر
هذا التغير النوعى والتى متثلت فى استهداف
بنية الدولة من شبكات الكهرباء واالتصاالت
والــســكــة احل ــدي ــد واملــــواصــــات الــعــامــة،
بــاإلضــافــة إلــى االســتــهــداف املــتــزايــد لقوات
األم ــن س ــواء كــانــت ق ــوات شرطية أو قــوات
اجليش ،ناهيك عن استهداف اإلرهاب بشكل
متزايد لرجال القضاء.
وعـ ــلـ ــى الــــرغــــم مــــن تــــراجــــع األعـ ــمـ ــال
اإلرهــابــيــة خــال عــام  2016مــقــارنــة بعامى
( ،)2015/2014قارنت الــدراســة بني أعــداد
العمليات اإلرهــابــيــة الــتــى وقــعــت فــى الربع
األخير من عــام  2016باألعمال التى وقعت
خالل نفس الفترة من عامى ،2015 /2014
وأشــارت إلى التزايد فى عدد تلك العمليات،
حيث شهد الربع األخير من عام ( 2014أكتوبر
– نوفمبر – ديسمبر) وقــوع حــوالــى ()100
عملية إرهابية ،بينما شهدت نفس الفترة من
عام  2015وقوع حوالى ( )25عملية إرهابية
فقط ،فيما سجلت نفس الفترة من عام 2016
حوالى  104عمليات إرهابية.
وش ــددت الــدراســة على أن عــدد العمليات
اإلرهابية التى شهدها عام  2016بلغ حوالى
موضحة أن العمليات اإلرهابية
 199عملية،
ً

الشهور الثالثة األخيرة من عام
 2015شهدت وقوع ( )25عملية
إرهابية فقط ونفس الفترة من
 2016سجلت  104عمليات
ـاعــا مــلــحـ ً
ـوظــا خ ــال الــربــع
قــد شــهــدت ارتــفـ ً
األخير من العام ،بواقع  104عملية إرهابية،
حــيــث شــهــد شــهــر أكــتــوبــر وحـــده وقـــوع (53
عــمــلــيــة) لــيــصــبــح الــشــهــر األع ــل ــى ف ــى عــدد
العمليات خــال عــام  ،2016وهــو املــعــروف
عن التنظيمات املتطرفة اخلائنة التى تسعى

إلفــســاد احــتــفــاالت الشعب املــصــرى وجيشه
بذكرى انتصارات أكتوبر املجيدة.
وبشكل عام كشفت تقارير خاصة عن تطور
العمليات اإلرهابية فى مصر خــال الثالث
سنوات ( ،)2016/2015/2014وهى السنوات
الــتــى تــلــت ثـــورة  30يــونــيــو  ،2013وشــهــدت
رئيسا
انتخاب املشير عبد الفتاح السيسى
ً
ملــصــر ،حــيــث بــلــغ ع ــدد العمليات اإلرهــابــيــة
خالل تلك الفترة  1165عملية إرهابية ،وعلى
الــرغــم مــن تــراجــع عــدد العمليات فــى الربع
األخير من عــام  ،2015ولكنه يحتل املقدمة
بــأكــبــر نسبة مــن ع ــدد العمليات اإلرهــابــيــة
خالل الثالث سنوات ،حيث شهدت اجلرائم
ً
ملحوظا فى األشهر الثالثة
ارتفاعا
اإلرهابية
ً
األولــى من عــام  ،2015وبالتحديد فى شهر
يناير وقع  124عملية عنف مسلح ،ثم حدث
انخفاض طفيف لتصل إلى  105فى فبراير،
ثم بلغت ذروتها فى مارس بـواقع  125عملية،
بينما انخفض عدد العمليات بشكل تدريجى
منذ شهر إبريل الــذى بلغ عدد العمليات فيه
72عملية ،ثم حــدث انخفاض آخــر فى شهر
مــايــو  2015والـــذى شهد  63عملية ،وحتى
ً
انخفاضا كبي ًرا فى العمليات
يونيو الذى شهد
لتصل إلــى  23عملية فقط ،وفــى شهر يوليو
 2015عادت العمليات إلى االرتفاع مرة أخرى
لتصل إلى  41عملية ،وذلك قبل أن يعود املسار
لالنخفاض مــرة أخــرى ليصل إلــى  27عملية
فى أغسطس ،ثم الوصول ألدنــى مستوى لها
على اإلطــاق فى شهر نوفمبر 2015والــذى
شهد وقوع  5عمليات فقط ،بينما شهد شهر
ديسمبر  9عمليات إرهــابــيــة ،وظ ــل منحى
التراجع فى عــدد العمليات اإلرهابية خالل
النصف األول من عام  2016ثم ارتفع معدل
العمليات اإلرهابية خــال الربع األخير من
عام  ،2016لتسجل اجلرائم اإلرهابية خالل
أشهر (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر )2016
 104عمليات.

أسرار التغير النوعى فى تكتيك اجلماعات
املتطرفة واستخدامها للتكنولوجيا املتطورة
تتعرض منطقة الشرق األوسط عمو ًما ألعلى معدل من الهجمات
اإلرهابية ،التى تنفذها ميليشيات وجماعات مسلحة خالل العشرين
سنة األخــيــرة ،من حيث اتساع رقعة العمليات وتنوعها وامتالك
تلك التنظيمات املتشددة أدوات ومعدات متطورة فى تنفيذ تلك
العمليات ،خاصة مــع ظهور تنظيمات إرهابية إقليمية مسلحة
عابرة للقارات أبرزها تنظيم «داعــش» وغيره ،ولم تقتصر أهداف
تلك اجلماعات على استهداف قــوات األمــن ،بل شملت العمليات
اإلرهابية استهداف مدنيني وأعــمــال عنف ضد املنشآت العامة
واخلاصة ،بجانب االستخدام العالى للتكنولوجيا سواء فى العمليات
االرهابية أو فى عملية االستقطاب واإلعالن عبر شبكة اإلنترنت.
وفــى هــذا السياق أش ــارت الــدراســة إلــى استحداث نوعيات
جــديــدة مــن العمليات اإلرهــابــيــة باستهداف كنائس عــن طريق
الــعــمــلــيــات االنــتــحــاريــة وال ــت ــى ل ــم تــكــن مـــوجـــودة خـ ــال عــام

 ،2015/2014/2013باإلضافة إلى تزايد معدالت االستهداف
باالعتماد على العبوات الناسفة والهيكلية ،وذلك منذ بداية عام
 ،2015لكونها األسهل فى عمليات الزرع ،مما يعطى فرصة
أكبر لهرب واضعيها ،كما أنها سهلة احلمل والتداول
والتصنيع ً
أيضا.
فــيــمــا تــطــرقــت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى اســتــهــداف
شخصيات عامة ومسئولني كبار فــى الــدولــة،
على غــرار حــادث استهداف وقتل النائب العام
املستشار هشام بــركــات الــذى وقــع فــى ،2015
بينما شهد العام املاضى  2016جرمية إغتيال
جمعة
العميد عــادل رجــائــي ،ومحاولة قتل املستشار
زكريا عبدالعزيز النائب العام املساعد ومفتى
اجلمهورية األسبق الدكتور على جمعة.

تخترق بعض المواقع فى سيناء ،عبر األنفاق التى يسيطر
عليها تنظيم «بيت المقدس» المبايع لداعش.
والجدير بالذكر هنا أن بشائر هذا اإلرهاب القادم فى العام
وتحديدا ظهرت
الجديد ،قد الحت فى أفق العام الماضى،
ً
المؤشرات فى الشهور األخيرة منه ،حيث شهدت مصر تفجير
الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية قبيل أيام من
حلول عيد الميالد ،وقبلها بأيام أخرى كان استهداف كمين
الشرطة أمام مسجد السالم بشارع الهرم ،بينما كان األبشع
على اإلطالق هو واقعة ذبح المواطن المسيحى باإلسكندرية
فى األيام األولى من العام الجديد ،على يد إرهابى يدعى
عادل عسلية ،وبعده كانت واقعة استهداف كمين شرطة
المساعيد بالعريش .ومن جانبنا حاولنا أن نفتح هذا الملف
فى سياق السطور التالية.

فى
الممنوع

إميان بدر

خريطة جرائم العنف املسلح فى محافظات مصر
القاهرة واجليزة هدف دائم لإلرهاب وتراجع العمليات
فى شمال سيناء رغم احتفاظها باملركز األول
أجرت الدراسة التى حملت عنوان»
رصــد العمليات اإلرهــابــيــة فــى مصر
خــال عــام  ،»2016مــا يشبه املسح
ملحافظات مصر ،وقــارنــت بينها من
حيث تعرض كل منها جلرائم العنف
املسلح ،لتكشف أن محافظتى سيناء
والــقــاهــرة هما أعلى املحافظات من
حيث أعداد العمليات اإلرهابية خالل
الربع األخير من عام .2016
ولفتت الدراسة إلى أن سيناء احتلت
الترتيب األول من حيث عدد العمليات
اإلرهابية والتى بلغ عددها  92عملية،
يليها بــفــارق كبير محافظة القاهرة
والتى شهدت وقوع  5عمليات إرهابية،
بــيــنــمــا ل ــم تــشــهــد ك ــل مــحــافــظــة من
محافظات الغربية ،قنا ،البحيرة ،كفر
الشيخ ،بنى سويف ،الفيوم ،واجليزة
ســــوى عــمــلــيــة واحــــــدة خــــال نفس
الفترة .ووف ًقا لهذا الرصد بلغت نسبة
العمليات فى محافظة شمال سيناء
 %88مــن مجمل األعــمــال اإلرهــابــيــة
مقارنة بباقى املحافظات والتى بلغت
نسبتها مجتمعة .%12
وأرجعت الــدراســة تلك النسبة إلى
وجــود تنظيم (بيت املقدس) بسيناء،
حيث استحوذ على العدد األكبر من
العمليات اإلرهابية خالل الربع األخير
مــن عــام  ،2016وق ــام هــذا التنظيم
بنحو  %89مــن العمليات اإلرهــابــيــة،
مقابل  %11مــن العمليات قامت بها
تنظيمات إرهــابــيــة أخــــرى ،وصفها

اخل ــب ــراء بــأنــهــا عــشــوائــيــة ومتـــارس
نشاطها فى محافظات الوادى والدلتا.
وأشار الباحث أحمد كامل البحيرى
فى سياق دراسته إلى أنه ميكن وصف
مــحــافــظــات شــمــال ســيــنــاء والــقــاهــرة
واجل ــي ــزة بــأنــهــا املــحــافــظــات األكــثــر
ـحــا أن
اضــطــرابــا خــال الــعــام ،مــوضـ ً
تصدر القاهرة جــاء انعكاسا ملوقعها
بوصفها عاصمة ملصر تشهد كثافة
ســكــانــيــة عــالــيــة ،وك ــذل ــك اجل ــي ــزة،
والــتــى تــعــد مــوقــع متــركــز لــلــوافــديــن
مــن محافظات اجلمهورية املختلفة،
كما أنــه فــى هــذه املحافظات يتسنى
ألعضاء التنظيمات اإلرهابية التخفى
وتنفيذ العمليات بسهولة أكــبــر مع
صعوبة التتبع ،فضال عــن الرسالة
السياسية الــتــى تسعى التنظيمات
اإلرهابية لتوصليها بأنها قــادرة على
اســتــهــداف الــعــمــق املــصــرى وخــاصــة
العاصمة.
وعلى الرغم من أن محافظة شمال
سيناء مازالت حتتل املركز األول فى
عــدد العمليات االرهــابــيــة ،ولكن من
املالحظ – حسب الــدراســة -حدوث
انــخــفــاض فــى الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة
هناك ،مقارنة بأعوام ،2015/2014
كنتيجة لنجاح الضربات التى توجهها
قوات اجليش والشرطة ملعاقل وأوكار
«بــيــت امل ــق ــدس» فــى الــعــريــش ورفــح
والــشــيــخ زويـــد ،خــاصــة بعد عمليات
«حق الشهيد .»3/2/1

تنظيم (بيت
المقدس) قام بنحو
 %89من العمليات
اإلرهابية ،مقابل
 %11من العمليات
قامت بها تنظيمات
إرهابية أخرى

التنظيمات اإلرهابية
تسعى لتوصيل رسالة
بأنها قادرة على
استهداف العمق المصرى
وخاصة العاصمة

 5نوعيات من األدوات تستخدمها
امليليشيات املتشددة فى تنفيذ جرائمها

فيما يتعلق باألدوات املستخدمة فى العمليات اإلرهابية من قبل التنظيمات واجلماعات
املتطرفة فى مصر خــال الربع األخير من عــام  ،2016أوضحت الــدراســات أن تلك
األدوات انقسمت إلى خمس نوعيات أساسية ،وهي :العبوات الناسفة،
إطــاق الــنــار ،الــســيــارات املفخخة ،والــقــذائــف بأنواعها ،وأخــيـ ًرا
التفجير االنــتــحــاري ،الفــتــة إلــى أن إط ــاق الــنــار يعد هــو أعلى
النوعيات من حيث االستخدام مبعدل  46من إجمالى العمليات
اإلرهابية ،وتــاه استخدام القنابل والعبوات الناسفة بنحو 37
من إجمالى العمليات ،وجاءت القذائف فى املرتبة الثالثة بنحو
 16من إجمالى العمليات ،وفى املرتبة الرابعة حلت السيارات
املفخخة بنحو  3فقط من إجمالى العمليات ،ذلك عالوة
على دخــول فئة جديدة لم تكن مــوجــودة من قبل وهى
العمليات االنتحارية والتى حلت فى املرتبة األخيرة
بنحو عملية إرهابية واحــدة ،هى تلك التى وقعت فى
الكنيسة البطرسية.
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«الفساد» كلمة السر
وراء انهيار صناعة
الغزل والنسيج من
املحلة الكبرى إلى
شبرا اخليمة

خاص

باملستندات ..املاليني الضائعة داخل الشركة العربية للغزل والنسيج
ال يخفى على أحد أن صناعة الغزل
والــنــســيــج تــمــر بــكــبــوة حقيقية منذ
سنوات ليست بالقليلة ،بعد أن كانت
تلك الصناعة هى إحــدى أهــم أعمدة
االقتصاد المصرى ،وواح ــدة من أبرز
ناتجا
دعــائــم التصدير التى تحقق
ً
ضخما وتوفر العملة الصعبة للبالد،
ً
وكــانــت مــن أكــبــر قــاع تلك الصناعة
مــديــنــة المحلة الــكــبــرى بمحافظة
الغربية ،والــتــى تعانى مصانعها اآلن
من حاالت التوقف والركود التى تصل
إلى حد الخراب ،وإهــدار المليارات فى
مصانع تكلفت الماليين ويعمل بها
الماليين ،وك ــان مــنــوط بها أن تكون
قاطرة التنمية وتدر على البالد المزيد
من ماليين الــدوالرات ،فإذا بها تتحول
إل ــى ع ــبء جــديــد يــضــاف إل ــى كاهل
الدولة المثقلة.
ومن قالع صناعة الغزل والنسيج أيضا
مدينة شبرا الخيمة ،التى تمر مصانعها

جدًا

بنفس األزمة ،فتتوقف بعض المصانع
تارة ،وتعمل تارة أخرى لتحقق خسائر
ترجعها التقارير الرقابية إلى مخالفة
القوانين واللوائح ،التى تصل فى بعض
المواقع إلى إهــدار المال العام وإسناد
األعمال إلى شخصيات معينة باألمر
عـــادة من
الــمــبــاشــر ،وهــو مــا ال يخلو
ً
شبهات الفساد.
وفى سياق السطور التالية نفتح ملف
هذه المخالفات فى واحــدة من أضخم
شركات الغزل والنسيج بشبرا الخيمة،
وهى باألدق ليست شركة واحدة فقط،
ولكنها عبارة عن شركتين تم دمجهما
على أمــل أن تنقذ إحداهما األخــرى،
فكانت النتيجة مضاعفة التجاوزات
التى رصدتها تقارير الجهاز المركزى
للمحاسبات ،والــتــى جــاءت فــى سياق
السطور التالية.

إميان بدر

 4.9مليون جنيه خسائر وإجمالى العجز املرحل  198.5مليون جنيه

هيئة التأمينات حجزت على أموال الشركة لدى  5بنوك
املديونيات املستحقة عليها تبلغ  26مليون جنيه

جميع اآلالت مبصانع الشركة توقفت عن العمل وتكلفتها تبلغ  131.5مليون جنيه
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مليون جنيه قيمة
مخزون الخامات
لم يتم تكوين
مخصص عنها
ولم يتم تخفيض
قيمتها بالمخالفة
للقانون

تعد الشركة العربية «وبــولــفــارا» للغزل والنسيج
مــن أعــرق الشركات العاملة فــى هــذا المجال على
مستوى مصر والشرق األوسط ،حيث تأسست طبقاً
ألحكام القوانين المعمول بها فى مصر ،وعلى ضوء
قرار الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رقم
 3485لسنة  2001تم دمج الشركة العربية والمتحدة
«وبولفارا» للغزل والنسيج والحراير «يونيراب» ،مع
شركة «يونيراب انترناشيونال» للتسويق والتجارة،
بغرض تكوين شركة جديدة باسم العربية وبولفارا
للغزل والنسيج – شركة مساهمة مصرية.
ووف ـ ًقــا لــأرقــام الــتــى تــرصــدهــا تــقــاريــر الجهاز
المركزى للمحاسبات لم تحقق الشركة بعد االندماج
إال مــزيــد مــن الــخــســائــر والــمــخــالــفــات ،حــيــث أكــد
التقرير الصادر مؤخ ًرا حــول آداء «وبوليفارا» أنها
خالفت القانون رقم  159لسنة  ،81وقــام القائمون
عليها بإعداد المركز المالى دون إعتماد األرصــدة
االفتتاحية من قبل الجمعية العمومية لعدم إنعقادها
فى هذا التوقيت ،بالمخالفة للمادة  64تحديدً ا من
القانون ،واألخطر أن تلك المخالفة حملت الشركة
غرامات تأخير لمخالفتها قواعد القيد بسوق األوراق
المالية.
وفــى سياق متصل أكــد التقرير على عــدم سالمة
الــتــصــرفــات فــى عملية بــيــع الــجــمــالــونــات الحديد
الخاصة بشركة»وبوليفارا» ،والــتــى حصلت عليها
شركة محمد جويلى باألمر المباشر ،بموافقة رئيس
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ،حيث تم البيع بمبلغ
 2800جنيه فقط للطن ،وهو أقل من السعر المقدر
بواسطة العربية للغزل والنسيج نفسها وف ًقا لما قرره
مدير عام المبانى عند عرض تلك الجمالونات للبيع
بالمزاد العلنى ،ولم يتم البيع بالمزاد لعدم تحقيقه
السعر المحدد بنحو  3125جنيها للطن ،أى أنها
باعت بأقل من الحد األدنى المقدر بالمزاد ،وباألمر
المباشر ال ــذى تــحــوم حــولــه الشبهات دائــمــ ًا ،فى
حين تجاهلت الشركة الدعوى القضائية المرفوعة
من أحــد المساهمين فيها لوقف عملية البيع ،كما
تجاهلت دعوى قضائية أخرى مرفوعة من المشترى
الــســابــق لتلك الــجــمــالــونــات ،حــيــث كــانــت الشركة
قــد ص ــادرت مبلغ  80ألــف جنيه قدمها المشترى

حقيقة التالعب فى صفقة
بيع جمالونات احلديد لشركة
«اجلويلى» باألمر املباشر
وبأقل من سعر املزاد العلنى
أسرار طرح أراض للبيع
مبساحة  76ألف متر مربع
وعدم ترسيتها على أحد
من املتقدمني للمزاد
كدفعة أولى لصفقة البيع ،غير أن اإلتفاق لم يكتمل
وصادرت الشركة المبلغ لعدم تنفيذه ،ومن ثم أوصى
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تحديد
الموقف من الدعوتين وتحديد المسئولية فى هذا
الشأن ومن تقع على عاتقه ومحاسبته ،منعاً إلهدار
ً
وحفاظا على أموال الشركة.
المال العام
ومثلما تهدر إدارة الشركة ممتلكاتها من الحديد،
بالطبع التعنى بقياس وحساب قيمة ما لديها من
أراض ،حيث كشف تقرير المركزى للمحاسبات عن
عــدم قيام اإلدارة بــإجــراء الــرفــع المساحى الــازم
لألراضى ،كما تبين وجود فروق بالزيادة عن الرصيد
الــدفــتــرى ،طب ًقا لما ورد بمحضر جــرد األص ــول،
وأوض ــح التقرير أن الشركة قامت بــإجــراء الجرد
بمعرفتها ولم تقم بإجراء المطابقات الالزمة ،رغم
تكرار مالحظات الجهاز حول هذا الشأن فى
تقاريره السابقة.
وع ـ ــل ـ ــى نـ ــفـ ــس الـــــمـــــنـــــوال سـ ـ ــارت
إدارة»وبوليفارا» فيما يتعلق بتعاملها مع
أصولها الثابتة بشكل عــام ،حيث تبين
تــوقــف جــمــيــع اآلالت بــمــصــانــع الــشــركــة
عن العمل خــال المركز المالى ،ولــم تقم
الشركة بإعداد تقديرات القيمة االستردادية
لــآالت رغــم وجــود مؤشرات تــدل على حدوث
إضمحالل فى قيمتها ،حيث بلغت تكلفتها 131.5
مليون جنيه ،وصــافــى قيمتها الدفترية  37مليون
جنيه ،منها آالت غزل ونسيج متوقفة
منذ يناير  ،2014تبلغ تكلفتها 12.7
مليون جنيه ،واألغــرب أن بعض
هــذه اآلالت ص ــادر بشأنها

قرارات تكهين يرجع بعضها لعام  ،2008ومع ذلك لم
تلتزم الشركة بالقرارات ولم تراع القواعد والمعايير
المحاسبية الخاصة بإهالك األصول ,ومن ثم أوصى
تقرير المركزى للمحاسبات بمراعاة اللوائح الهادفة
إلى تحقيق االستغالل األمثل للطاقات حتى ال تمثل
طاقات عاطلة.
وبما أننا حال ًيا نحتفل بأجواء العام الجديد قرر
القائمون على شركة»وبوليفارا» أن يــودعــوا العام
المنقضى  2016على طريقتهم الخاصة حيث قامت
الشركة فــى  10أكتوبر  ،2016بطرح أراض للبيع
بمساحة تقريبية بلغت  76ألف متر مربع ،وذلك بنا ًء
على قرارات الجمعيات العامة للشركة العادية وغير
العادية ،بتفويض مجلس اإلدارة من قبل الجمعية
العامة بإنهاء إجــراءات الطرح والترسية والبيع ،ولم
تتم الترسية على أى من المتقدمين بالمزاد العلنى
لعدم الوصول إلى السعر األساسى لألراضى.
أمـ ــا مــلــف ال ــم ــخ ــزون لـ ــدى ال ــش ــرك ــة الــعــربــيــة
لــلــغــزل والــنــســيــج فــيــزخــر بــالــعــديــد مــن الــتــجــاوزات
واللوغاريتمات ،حيث بلغ رصيد مخزون الخامات
والوقود وقطع الغيار  23مليون جنيه منها أصناف
راكــدة بلغت قيمتها  3.4مليون جنيه ،طب ًقا لحصر
الشركة نفسها ،ومــع ذلــك لــم يتم تكوين مخصص
عنها ولم يتم تخفيض قيمتها ،بالمخالفة للمعايير
المحاسبية ،وطالب مراقب الحسابات الــذى أعد
التقرير إدار الــشــركــة بــااللــتــزام بــالــلــوائــح وسرعة
التصرف فى الراكد.
وفــى السياق ذاتــه بلغ مخزون اإلنتاج التام وغير
التام  9.8مليون جنيه ،طب ًقا لألرصدة الدفترية ،ولم
تقم الشركة بإجراء المطابقة الالزمة ألرصدة الجرد
الفعلى مع األرصدة الدفترية للتأكد من صحتها ،كما
لم تقم بعمل دراســة فنية متخصصة لتحديد حالة
األصناف الراكدة التى تضمنها المخزون.
وفى ضوء هذه األرقام والوقائع ليس مستغر ًبا أن
تحقق الشركة العربية للغزل والنسيج خسائر قدرها
 4.9مليون جنيه ،ليصبح إجمالى العجز المرحل
 198.5مليون جنيه.

تـــدور تــعــامــات الــشــركــة العربية
للغزل والنسيج مع هيئة التأمينات
ومصلحة الضرائب فى فلك الديون
ال ــم ــت ــأخ ــرة والـ ــغـ ــرامـ ــات ووصــلــت
إل ــى حــد الــحــجــوزات ،حــيــث قامت
هــيــئــة الــتــأمــيــنــات بــالــحــجــز على
أرصـــدة الــشــركــة لــدى  5بــنــوك منذ
شــهــر نــوفــمــبــر  ،2016لــعــدم ســداد
المديونيات المستحقة عليها والبالغة
نحو  26مليون جنيه بخالف غرامات
التأخير ،فيما بلغت حصة الشركة
ع ــن الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة على
حافز اإلثابة المنصرف للعاملين من
عــام  2011وحتى عــام  ،2015بلغت
نحو  8.5مليون جنيه ،وتــم تكوين
مخصص عنها بمبلغ  6.9مليون

فقط ،كما لم تقم الشركة باستقطاع
حصة العامل عن هذا الحافز خالل
نفس الفترة.
واألغـــــرب فــى ه ــذه الــجــزئــيــة هو
عــدم قــيــام الــشــركــة بــســداد المبالغ
المخصومة مــن العاملين كضرائب
كسب عمل وتأمينات إلى كل من هيئة
التأمينات ومصلحة الضرائب ،حيث
بلغت حصة العاملين المخصومة
 11.5مليون جنيه.
وأوصـــى التقرير بــضــرورة ســداد
مستحقات هيئة التأمينات ومصلحة
الضرائب حتى ال تتكبد الشركة مزيد
من الخسائر من جراء تراكم غرامات
التأخير وفوائد المديونيات عليها،
لتثقل كاهلها المثقل بالخسائر.

أرصدة متوقفة بـ  99.6مليون جنيه
 19.9مليون جنيه فوائد مجنبة باحلسابات الدائنة

كــشــف تــقــريــر الــجــهــاز الــمــركــزى
للمحاسبات عــن أن رصيد العمالء
وأوراق الــقــبــض بلغت قيمته نحو
 101.4مليون جنيه ،منها أرصــدة
متوقفة قيمتها  99.6مــلــيــون ،أى
ح ــوال ــى  %98م ــن إجــمــالــى رصــيــد
العمالء وأوراق القبض ،كما تضمنت
 19.9مــلــيــون جنيه فــوائــد مجنبة
بالحسابات الدائنة.
ورصـــد تــقــريــر الــجــهــاز الــمــركــزى
أيــضــا واقــعــة تــعــود إل ــى ع ــام 2014
حيث قرر مجلس إدارة الشركة اتخاذ

بعض الــقــرارات تجاه بعض العمالء
بخصوص الفوائد المستحقة على
مديونياتهم ،ولم تتم موافاة الجهات
الرقابية بنتائج تلك التحقيقات وما
آلت إليه الدعاوى القضائية التى تم
تحريكها فى هذا الشأن.
وطــالــب مــراقــب الحسابات الــذى
أعــد التقرير إدارة الشركة بتحديد
الــمــســئــولــيــة عــن تــلــك الــمــديــونــيــات
والعمل على سرعة تحصيلها بالفوائد
ً
حــفــاظــا عــلــى أمـ ــوال
الــمــســتــحــقــة
الشركة.

مليون جنيه قرض طويل األجل من وزارة املالية و 8.8مليون قيمة الفوائد املدينة
إيقاف العمل مبصنع الشركة ومنح العاملني إجازة متصلة ملدة  10شهور
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أكــــد تــقــريــر ال ــج ــه ــاز ال ــم ــرك ــزى أن
ال ــق ــروض طــويــلــة األجـــل الــتــى حصلت
عليها» وبوليفارا» تضمنت قرض ممنوح
من وزارة المالية بـ  6.5مليون جنيه،
بخالف  8.8مليون جنيه قيمة فوائد
مــديــنــة مستحقة بــحــســاب مــصــروفــات
جارية ،عل ًما بأنه قد صدر حكم قضائى

نهائى بإلزام الشركة بسداد  8.5مليون
جنيه قيمة القرض وفــوائــده عن خمس
سنوات ،ولم يراعى القائمون على إعداد
القوائم المالية للشركة أثر هذا الحكم
على حسابات الشركة.
ولــعــل ال ــس ــؤال األهـــم هــنــا هــو لــمــاذا
تحصل مثل هــذه الشركة على قــروض

إذا كانت ال تهتم بالعمل وعجلة اإلنتاج
فــى مصنعها ،حــيــث تــم إيــقــاف العمل
بمصنع الشركة ومنح العاملين أجــازات
متكررة ،منها إجازة متصلة استمرت من
شهر ديسمبر  2015إلى أكتوبر ،2016
بخالف اإلجازات المتقطعة التى حصلوا
عليها بناء على قرار مجلس اإلدارة.

وقــال تقرير المركزى للمحاسبات أن
تصرف اإلدارة على هذا النحو وإيقاف
اإلنــتــاج لشهور طويلة يــعــرض الشركة
لمزيد من الخسائر ،كما وصف التقرير
ذلــك بأنه مخالفة للمعيار المحاسبى
المصرى الــخــاص بــضــرورة استمرارية
العمل.

اجلارحى

التستر على قيادى بارز قام باالستيالء على  6آالف جنيه شهر ًيا من برنامج واحد

مسلسل «سرقات» املال العام داخل ماسبيرو ..العرض مستمر

« الشني» على
دراية بالسرقات
ولكنه لم يقم
باتخاذ أى إجراء
قانونى أو إدارى

لو فتح امللف بشكل جاد فسوف يتم الكشف عن مفاجآت صادمة تتعلق بالكشف عن عشرات املاليني الضائعة
أحمد سعيد
كشفت مصادر مطلعة أن جهات رقابية وقضائية
تــقــوم حــالــيـ ًا بــإجــراء حتقيقات موسعة حــول ما
يسمى بظاهرة «التنصيص فى السبوبة» داخل
برامج أكثر من قناة رئيسية داخل ماسبيرو ،حيث
قــامــت بعض الــقــيــادات بــوضــع أســمــاء أشخاص
ال عــاقــة لــهــم مبــجــال اإلعــــداد أو اإلخــــراج فى
مــيــزانــيــات ع ــدد مــن الــبــرامــج ،وف ــى ي ــوم صــرف
املرتبات واملستحقات يقوم هــذا الشخص الذى
مت وضع اسمه بدفع اجلزء األكبر من املبلغ الذى
حصل عليه لـ»الباشا الكبير» وغالبا ما يكون هذا
الباشا ممن يتولون مناصب رؤساء القنوات ومدراء
اإلدارات أو مــن بــن مخرجى الــبــرامــج والــذيــن
يقومون بوضع امليزانيات.
ويؤسفنى القول إن هــذه الظاهرة منتشرة فى
العديد من البرامج التى تذاع عبر القنوات التابعة
لقطاع التليفزيون ،ويؤسفنى القول أيضاً إن مجدى
الش ــن رئــيــس الــقــطــاع وصــفــاء حــجــازى رئيسة
االحتــاد على درايــة بها ولكنهما لم يقوما باتخاذ
اإلجراءات الالزمة للحفاظ على املال العام.
فى هذا السياق أشير إلى القرار الذى أصدرته
صفاء حجازى فى التاسع من شهر نوفمبر املاضى

«وقــت تواجدها فى مستشفى اجلــاء العسكرى
لتلقى العالج « والــذى تضمن اإلشــارة إلى مذكرة
النيابة اإلداري ــة لإلعالم والسياحة فى القضية
رقــم  34لسنة  2015بشأن الشكوى املقدمة من
إســام حسني محمد السكرتير بالقناة الثانية
واملتضمنة أنه ال يحضر إلى عمله منذ أكثر من
عــام ملرضه ويتم اســتــخــراج مبالغ مالية باسمه
كمساعد مخرج بعدة برامج وذلــك مببالغ ال تقل
عن  8آالف جنيه شهرياً وهى برامج (زينة – يسعد
صباحك – وبصبح عليك) ويتم حتصيل هذا املبلغ
بتعليمات من السيد ممدوح يوسف (نائب رئيس
قطاع التليفزيون السابق ورئيس القناة الثانية
السابق) والذى أحيل للمعاش فى أغسطس ،2016
حيث تسلم املبالغ املالية لعامل اخلدمات
املعاونة بالقناة الثانية عاطف
محمد عــبــداملــجــيــد وجنله
محمد عاطف لتسليمها
ملمدوح يوسف ويحصل
الشاكى (اسالم حسني)
على مبلغ  2000جنيه
فقط شهري ًا من املبلغ
املشار اليه وهو 8000
جنيه.
الغريب أن صفاء

حجازى بــد ً
ال من تقوم بواجبها بإصدار تعليمات
بفتح حتقيق حول هذه الواقعة (لدينا وقائع أخرى
كثيرة ملن يريد) حفاظ ًا على املــال الــعــام ،إال أنها
قــررت حفظ التحقيق إداريــ ًا وهــو ما يعنى إغالق
ملف القضية أى (الطرمخة) على إهدار املال العام.
وهنا نتساءل :ما األسباب التى دفعت رئيسة
االحت ــاد إلص ــدار قــرارهــا بحفظ التحقيق فى
القضية؟ واذا كــان مــا ورد بالشكوى وحتقيق
النيابة اإلداري ــة صحيح ًا فلماذا ال يتم معاقبة
كل من استحلوا املال العام وحصلوا عليه بدون
وجه حق؟ واذا كانت الشكوى كيدية أو تتضمن
وقــائــع (مفبركة) فــلــمــاذا ال تتم معاقبة مقدم
الشكوى بتهمة اإلساءة لسمعة أشخاص أبرياء؟.
واذا كان ملف هذه الواقعة  -التى توجد مئات
الوقائع املشابهة لها  -قد أغلق داخل هيئة النيابة
اإلداريـــة وفــى ماسبيرو فإننى أطــالــب اجلهات
العليا فى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة
والرقابة اإلدارية بإعادة فتح امللف كنموذج صارخ
إلهــدار املــال العام مع سبق اإلصــرار والترصد،
وأستطيع التأكيد من اآلن أنــه لو مت فتح امللف
بشكل جــاد فــســوف يتم الكشف عــن مفاجآت
صــادمــة تتعلق بالكشف عــن عــشــرات املاليني
الضائعة داخــل قلعة الفساد األول ــى فــى مصر
املسروقة – املحروسة سابقاً !!! -

الشني

مفاجأة :قرارات صفاء حجازى طوال الثالثة أشهر املاضية ..باطلة

صفاء

فــوجــئ الــكــثــيــرون بــطــريــقــة عـ ــودة صفاء
حــجــازى رئيس احتــاد اإلذاعـــة والتليفزيون
املفاجئة للمبنى بعد غياب استمر ثالثة أشهر
خاصة أن حالتها الصحية كانت قد شهدت
قبل أيام انتكاسة صحية جديدة عقب عودتها
ملنزلها بالزمالك ممــا اضطرها للعودة من
جديد ملستشفى اجلالء العسكرى.
فى هذا السياق كشفت مصادرنا املطلعة
أن هــنــاك أســـــراراً وكــوالــيــس وراء الــعــودة
املفاجئة لصفاء إلى املبنى بشكل مفاجئ ،فى
مقدمتها قرب االنتهاء من ترشيحات أعضاء
وقــيــادات املجلس الوطنى لــإعــام والهيئة
القومية لــإذاعــة والتليفزيون والتى ستحل
محل االحتاد،حيث أرادت صفاء إثبات أنها
ال تزال قادرة على العمل والعطاء فى محاولة
منها للسعى لــعــدم اســتــبــعــادهــا مــن قــوائــم
الترشيحات اجلديدة.
ومما يؤكد على صحة هذا الكالم أن صفاء
قالت لــرؤســاء القطاعات خــال اجتماعها
بهم أن هذا االجتماع رمبا يكون األخير لها
معهم وأنها ال تضمن بقاءها فى منصبها أو
بقاء أى شخص آخر فى منصبه فى
التغييرات اجلــديــدة والتى
ســيــتــم اإلعــــــان عنها
ع ــق ــب االنـــتـــهـــاء مــن
االحــتــفــال بالذكرى
السادسة لثورة 25
يناير مباشرة.
مـــــــن نـ ــاحـ ــيـ ــة
آخـــــــــرى رب ــط ــت
مـ ــصـ ــادر مــطــلــعــة
داخل ماسبيرو بني
عــودة صفاء للمبنى
وبــــن الــتــحــقــيــقــات
الــتــى جتريها بعض
اجلــهــات القضائية

إحالة هانى جعفر
للتحقيق دفعه للقيام
بالطعن على القرارات
الصادرة من صفاء طوال
فترة مرضها
فى املذكرة التى تقدم بها هانى جعفر الرئيس
الــســابــق لقطاع الــقــنــوات اإلقليمية والــذى
أطاحت به صفاء من منصبه يوم  8سبتمبر
املاضى.
حيث كشف جعفر عــن بــطــان الــقــرارات
الــتــى اتخذتها صــفــاء ط ــوال فــتــرة تواجدها
باملستتفى ومخالفتها للقوانني ،وهنا نشير
إلــى ان املقصود هنا مبخالفة القانون ليس
قــرار استبعاد جعفر ،بل الــقــرارات اخلاصة
بــالــتــرقــيــات والــتــنــقــات واجلـــــــزاءات الــتــى
اتخذتها صفاء خالل الثالثة أشهر املاضية
ومــن بينها الــقــرار الــذى فجر األزمــة والــذى
اتــخــذتــه صــفــاء بالتنسيق مــع نــائــلــة ف ــاروق
رئيسة قــطــاع اإلقليميات احلــالــيــة بإحالة
هــانــى جعفر للنيابة اإلداريـــــة بتهمة عــدم
قيامه بــرد العهدة التى تسلمها من االحتــاد
عند توليه رئــاســة الــقــطــاع فــى عــام 2012
(العهدة لرؤساء القطاعات عبارة عن جهاز

هيكل:
المبنى
تحول إلى
مجمع
التحرير

الب تــوب ،تليفون محمول ،ديــكــودر فضائى
رقمى  HDهيوماكس 2 ،شاشة تليفزيون 46
بوصة ثالثى األبعاد ،ترابيزة تليفزيون ،طبق
استقبال مبشتمالته ،استاند ،راديو ديجيتال
سونى ..الخ».
وقــد فــوجــئ جعفر بــقــرار إحــالــتــه للنيابة
اإلدارية يوم  24نوفمبر املاضى ،فقام بتقدمي
مــذكــرات وبــاغــات لعدة جهات قضائية من
بينها مكتب النائب العام والنيابة اإلداريــة..
الــخ ،والتى قــام فيها بالطعن على القرارات
ال ــص ــادرة مــن صــفــاء طـ ــوال فــتــرة مرضها
وغيابها عن املبنى.
وقالت املصادر أنه فور علم إدارة املستشفى
الــذى تعالج به صفاء ،قــررت إص ــدرار قرار
بخروجها من املستشفى بسبب عدم الرغبة
فى الدخول كطرف فى هــذه القضية ،حيث
إن التحقيقات تتطلب قيام املحققني ببعض
اجلهات بطلب استدعائهم إلجراء التحقيقات

معدة برامج «مسنودة » حتصل على مستحقاتها
املالية كاملة خالل فترات سفرها للخارج ألمريكا

أسامة هيكل يعترف بفشل جميع قيادات ماسبيرو ويساند بعضهم
«سر ًا» للحصول على عضوية املجلس الوطنى لإلعالم
سؤال إلسامة هيكل رئيس مدينة اإلنتاج اإلعالمى
ورئيس جلنة اإلعــام والثقافة مبجلس النواب :قلت
منذ أيــام فى حــوارك مع جريدة ألهــرام املسائى إن
«مبنى ماسبيرو يضم  35ألــف عــامــل و 23محطة
تليفزيون و 76محطة اذاع ــة ،وهــو بذلك حتــول إلى
مجمع التحرير وظلت األموال تزيد لنميزهم وعندما
انتهت الــثــورة طالبوا بــزيــادة األج ــور فبدأ املوضوع
يــتــحــول مــن الــبــحــث عــن املــنــتــج االع ــام ــى بكفاءته
وجودته الى البحث عن املرتبات فأصبح  221مليونا
ينفقوا على ذلك من الدولة وهل تستفيد فى املقابل؟
االجابة ال ،ونحتاج الوقوف بخطوة تنظيمية بالتفكير
جيدا وكيف سيتم تصليح ذلك وهنا نفكر فى إعادة
الهيكلة التى يخشوا منها ونتحدث مبنطقني مختلفني
بأننا نريد ان يعود املبنى لرونقه وال ننظر للموظفني
واملرتبات».
والسؤال :اذا كان معنى تصريحاتك يدل على فشل
جميع قــيــادات احتــاد اإلذاع ــة والتليفزيون احلالية،
فلماذا تــدعــم بعضهم الختيارهم ضمن أعــضــاء أو
قــيــادات املجلس الوطنى لــإعــام والهيئة الوطنية
لــإعــام والــلــذيــن سيتم تشكيلهما خــال األسابيع
القليلة القادمة.

جعفر

الالزمة بشأن الواقعة.
وعــلــى اجلــانــب اآلخ ــر ،كشفت مصادرنا
املطلعة داخــل هيئة النيابة اإلداري ــة أنــه مت
االستماع ألقــوال جعفر بشأن املذكرة التى
تقدم بها وكشفت عن بطالن كل القرارات
الــتــى اتخذتها رئيسة االحت ــاد ط ــوال فترة
بقائها فى املستشفى.
وأكـــد جعفر فــى التحقيقات (القضية
رقــم  21لسنة  ،)2017أنــه طلب مــن بعض
املسئولني فى االحتاد تسليم العهدة اخلاصة
بــه ولكنهم أرادوا تسلمها دون إثــبــات ذلك
رســمــيـاً وهــو مــا رفــضــه ممــا أدى إلــى عدم
تسليمها حتى اآلن ،وأش ــار إلــى أن قوانني
العمل متنع توقيع الــقــرارات خ ــارج املبنى
ودلل على ذلك مبوقف ممدوح يوسف رئيس
القناة الثانية السابق حيث قام بتوقيع بعض
القرارات أثناء فترة عالجه مبستشفى قصر
العينى وهــو ما أدى إلــى إحالته للمحاكمة
التأديبية.
وقـ ــال إن صــفــاء خــالــفــت الــقــانــون بعدم
حصولها على اجازة رسمية طوال مدة تغيبها
عن املبنى وهواألمر الذى من السهل اثباته من
خالل كاميرات الدخول واخلــروج من املبنى
وسجالت املستشفى الذى كانت تعالج به.
ووفقا ملصادرنا املطلعة فقد قررت النيابة
اإلداريــــة إغ ــاق التحقيق مــع جعفر بسبب
بطالن حتويله للتحقيق فى الهيئة ألنه بدرجة
وكيل أول وزارة ووجهت اتهاما لصفاء بأنها
خالفت القانون بعدم حصولها على اجــازة
بشكل رسمى.
وف ــى الــنــهــايــة نــتــســاءل :مــا مصير املــئــات
من العاملني الذين أصــدرت صفاء قــرارات
بترقيتهم خالل الفترة املشار اليها؟ وهل يتم
الغاؤها أم سيكون هناك مخرج قانونى لتلك
األزمة لضمان عدم قيام هؤالء العاملني بإثارة
األزمات خالل األيام القادمة؟!!

هيكل

صــدق أوال تــصــدق ..إح ــدى املــعــدات الشهيرات
بالتليفزيون حتصل على مستحقاتها املالية كاملة
خالل فترات سفرها للخارج وحتديداً إلى الواليات
املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية ،وتكرر
هــذا األمــر خــال األيــام املاضية حيث حصلت نفس
املعدة على مستحقاتها املالية كاملة عن شهر أكتوبر
املــاضــى رغــم أنــهــا أمــضــت ثــاثــة أسابيع كاملة فى
الواليات املتحدة وكانت تدير البرنامج اليومى الذى
تقوم بإعداده عن طريق (الواتس آب)( ،املعدة نفسها
اعــتــرفــت بــذلــك عــبــر صفحتها عــلــى الــفــيــس بــوك
ولدينا ما يثبت ذلــك) .وحتى نوفر الوقت واملجهود
على اجلــهــات الرقابية املعنية وفــى مقدمتها هيئة
النيابة اإلدارية ،نشير إلى أن اسم هذه املعدة موجود
فــى الكشف اخل ــاص لــدى الــصــراف شفيع بــالــدور
الــرابــع وتقاضت  -وفقا ملــصــادرنــا املطلعة  -مبلغ
 8600جنيه) ..ونطالب فى هــذا الشأن باستدعاء
مجدى عبدالعال املنسق الــعــام للبرنامج واملسئول
عن امليزانيات والذى قام باملوافقة على صرف كامل
مستحقات املعدة املشار اليها رغــم علمه التام هو
وباقى املشرفني على البرنامج وكذلك سمير سالم
رئيس القناة األول ــى ومــجــدى الشــن رئيس القطاع
بسفرها للخارج خــال تلك الفترة وعلمهم أيض ًا
بعدم اذاعة بعض حلقات البرنامج عقب عودتها من
الواليات املتحدة !!!

كانت تدير
البرنامج
اليومى
الذى تقوم
بإعداده
عن طريق
«الواتس آب»

ماسبيرو

باألسماء :صراعات القيادات
تشتعل قبل أيام من إعالن
تشكيل الهيئة الوطنية لإلعالم
صراعات ساخنة جــداً تــدور بني
عــدد مــن قــيــادات ماسبير حالي ًا،
بسبب قــرب اإلعـــان عــن تشكيل
الهيئة الوطنية لإلعالم ،حيث تقوم
هذه القيادات وفى مقدمتها مجدى
الشـــن رئــيــس قــطــاع التليفزيون
وحسني زيــن رئيس قطاع القنوات
املتخصصة ونــائــلــة فـــاروق رئيس
قطاع القنوات اإلقليمية ،بالتودد
لعدد مــن أعــضــاء وقــيــادات جهات
عليا فــى الــدولــة إلــى جانب بعض
املسئولني فى مجلس النواب وفى
مقدمتهم د .على عبدالعال رئيس
املجلس وأسامة هيكل رئيس جلنة
اإلعــام والثقافة بالبرملان بهدف
احلــصــول عــلــى تزكيتهم للترشح
لــعــضــويــة الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــتــى
سيتم اإلعــان عن تشكيلها خالل
األسابيع القليلة القادمة.
اجلدير بالذكرأن الهيئة الوطنية
لــإعــام س ــوف تشكل بــقــرار من
رئيس اجلمهورية مــن  13عضوا،
وهــم :رئيس الهيئة ،يختاره رئيس
اجلمهورية ،ونائب لرئيس مجلس
ال ــدول ــة يــخــتــاره املــجــلــس اخلــاص
للشئون اإلداريـــة مبجلس الــدولــة،
وممثل عن وزارة املالية يختاره وزير
املالية ،وممثل عن اجلهاز القومى
لتنظيم االت ــص ــاالت ،وأســتــاذ فى
اإلعــــام مــن بــن ثــاثــة مرشحني
يختارهم املجلس األعلى للجامعات،
وممـ ــثـ ــان لــنــقــابــة اإلع ــام ــي ــن
يــخــتــارهــمــا مــجــلــس الــنــقــابــة من
غير أعضائه ،وممثل عــن النقابة
ال ــع ــام ــة لــلــعــامــلــن بــالــصــحــافــة
وال ــط ــب ــاع ــة واإلعـــــــام مـــن غير
أعضائه ،وثــاثــة مــن ذوى اخلبرة
والــشــخــصــيــات الــعــامــة يختارهم
رئــيــس اجلــمــهــوريــة ،واث ــن ــن من
ذوى اخلبرة والشخصيات العامة
يختارهما مكتب مجلس النواب من
غير أعضاء املجلس.
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منتخب الساجدين
يتسلح بثالثية
«املعلم» الستعادة
عرش أفريقيا

البساط
األخضر

اللقب األول ..وذكريات
احلارس اليونانى للفراعنة
تــوج املنتخب الــوطــنــى باللقب
اﻷول لــه خــال النسخة اﻷولــى
لــبــطــولــة ك ــأس اﻷمم اﻷفــريــقــيــة
والتى استضافتها الــســودان عام
 1957مبــشــاركــة  3دول فقط،
وهى «مصر – السودان – إثيوبيا»
بعد استبعاد جنوب أفريقيا من
الــبــطــولــة؛ بسبب اتــبــاع سياسة
التفرقة العنصرية بــن البيض
والسود داخل جنوب أفريقيا فى
ذلك الوقت.
خاض املنتخب الوطنى ،مباراته
اﻷولـ ــى أمـــام ال ــس ــودان بتشكيل
مــكــون مـــن ،احل ـ ــارس الــيــونــانــى
بــراســكــوس ون ــور الــديــن الــدالــى
ومسعد داود ورفعت الفناجيلى
ورأفـــــت عــطــيــة حــلــمــى ومحمد
سمير قــطــب وإبــراهــيــم توفيق،
ومحمد دي ــاب الــعــطــار «الــديــبــة»
وس ــي ــد أبـ ــو بــكــر وع ـ ــاء الــديــن
حسانني احلامولى ومحمد عبد
الفتاح.
ومتــكــن الــفــراعــنــة مــن حتقيق
اﻻنتصار على الــســودان بهدفني
لــهــدف ســجــلــهــمــا رأفــــت عطية
فــى الدقيقة  21مــن ركــلــة جــزاء
والــديــبــة فــى الدقيقة  ،72بينما
جــاء هــدف الــســودان الوحيد عن
طــريــق بــرعــى أحــمــد البشير فى
الــدقــيــقــة  58مــن عــمــر املــبــاراة،
ليصعد الــفــراعــنــة إل ــى املــبــاراة
النهائية.
الــتــقــى املــنــتــخــب الــوطــنــى مع
إثيوبيا فى املــبــاراة النهائية التى
شهدت تألق الديبة بعد تسجيله
أربعة أهــداف «سوبر هاتريك»،
لــيــقــود الــفــراعــنــة حلــصــد اللقب
اﻷول ويتوج بلقب هداف البطولة
برصيد  4أهداف.
وجاء تشكيل منتخب مصر فى
هذه املباراة مكو ًنا من ،اليونانى
«براسكوس» ونــور الدين الدالى
ومسعد داود ورفعت الفناجيلى
وحنفى بسطان ومحمد سمير
قطب وإبــراهــيــم توفيق ومحمد
دي ــاب الــعــطــار «الــديــبــة» ورأف ــت
عــطــيــة حــلــمــى وعــــــاء ال ــدي ــن
حسانني احلامولى ومحمد عبد
الفتاح.
ســجــل «الــديــبــة» ربــاعــيــتــه فى
الدقائق  2و 7و 68و ،89ليكتب
ه ــذا اجلــيــل اســمــه بــأحــرف من
ذهب بعد تتويجه باللقب اﻷول.

كوبر يحذر من سماسرة اجلابون ..واملجد هدف مشروع للجيل اجلديد
ملف من إعداد /محمد الصايغ
انطلقت بــطــولــة األمم األفــريــقــيــة الــتــى تستضيفها
اجلابون فى النسخة احلالية مبشاركة املنتخب الوطنى
بعد غياب استمر ملدة ثالثة مواسم متتالية.
منتخبنا الوطنى غــاب عــن التمثيل فــى بــطــوالت أمم
أفريقيا أعــوام  2012و 2013و ،2015بعدما كــان سيد
أفريقيا فى نسخ  2006و 2008و ،2010حينما كان املعلم
حسن شحاتة مدر ًبا للمنتخب حينذاك.
أحفاد الفراعنة يتسلحون بذكريات أمم أفريقيا من
أجل حتقيق مجد جديد لهم ،السيما أن اجليل احلالى لم

يسبق له من قبل املشاركة فى أى بطولة أفريقية باستثناء
أربعة العبني عصام احلضرى وأحمد املحمدى ومحمد
عبد الشافى وأحمد فتحي.
منتخبنا الوطنى امللقب بـ»منتخب الساجدين» ،سيكون
على موعد جديد من أجل استعادة عرش أفريقيا ،حال
الوصول إلى األدوار النهائية والتتويج بالبطولة.
وعقد األرجنتينى هيكتور كوبر ،املدير الفنى للمنتخب،
جلسة مع العبيه استمرت ملدة  60دقيقة ،حتدث فيها
اخلواجة األرجنتينى عن املحاذير التى يجب االلتزام بها
خالل رحلة املنتخب فى اجلابون.
ويأتى أبــرز التحذيرات ،هى عــدم االلتفات ألحاديث
جانبية مع وكالء الالعبني «السماسرة» املنتظر أن يغزو

اجلابون من أجل خطف الالعبني ومحاولة تسويقهم فى
أندية أوروبية.
وطالب اخلواجة األرجنتيني ،أنــه فى حالة وجــود أى
أحاديث مع الوكالء ،بأن يكون اجلهاز الفنى على علم به،
وأن ينتظر الالعبون حتى انتهاء البطولة من أجل احلفاظ
على تركيزهم.
وح ــذر كــوبــر الالعبني مــن االنــشــغــال بــوكــاء شركات
الــتــســويــق الــريــاضــى خ ــال فــتــرة تــواجــد املنتخب فى
اجل ــاب ــون ،وشـــدد عليهم بــعــدم الــتــواصــل مــع مندوبى
الشركات الذين سيتواجدون ملتابعة العبى املنتخبات
املــشــاركــة لــتــرشــيــح الــعــنــاصــر املــمــيــزة لــاحــتــراف فى
الدوريات األوروبية.

 3خطط تكتيكية للفراعنة فى كان 2017
اخلطة املعتادة التى يلعب بها هيكتور
كوبر ،هى اللعب  ،1 / 3 / 2 / 4والتى
تعتمد على اللعب بأربعة مدافعني وثنائى
فى خط الوسط وثالثة حتت رأس احلربة
الوحيد.
خطة كوبر التى يعتمد عليها باستمرار
تعطى ت ــواز ًن ــا مــا بــن الــهــجــوم والــدفــاع
بشكل كــبــيــر ،الســيــمــا أن الــثــاثــى حتت
رأس احلربة يكون لهم واجــبــات دفاعية
سواء من على طرفى امللعب أو فى منطقة
الوسط.
قد يلجأ كوبر إلى اللعب بثنائى فى مركز
الهجوم من أجل زيادة الفاعلية الهجومية
للمنتخب الوطنى ،واللعب بطريقة 2 / 4
 ،2/ 2 /إال أنها قد تتحول إلــى اخلطة
التى تسبقها.
محمود كهربا املحترف فى صفوف فريق

شبح اإلجهاد يطارد اجلهاز الفنى للمنتخب

احتـــاد ج ــدة الــســعــودى ،ومحمد
صالح ،هما األبرز من أجل تنفيذ
خطة املهاجم الثانى ،مع إمكانية
تغيير اخلطة داخــل امللعب ،إذ
تطلب األمر ومجربات املباراة
لذلك.
جنح هيكتور كوبر باللعب
مب ــه ــاج ــم وهـــمـــى خ ــال
مــبــاراة غانا فى تصفيات
أمم أفريقيا والتى حسمها
أحفاد الفراعنة لصاحلهم
بهدفني دون رد.
مـــحـــمـــد صـــــــاح لــعــب
كمهاجم وهــمــى فــى مــبــاراة
غانا ،وجنح املنتخب الوطنى
فى إحراز هدف ثان وقتها فى
الشوط الثانى من عمر املباراة.

اشتكى اخلواجة األرجنتينى من ضغط
مؤكدا أن ذلك سيؤثر
مباريات الــدورى،
ً
عــلــى الــاعــبــن قــبــل املــشــاركــة فــى أمم
أفريقيا التى تستضيفها اجلــابــون فى
الفترة احلالية.
وسبق وأن طالب كوبر بتأجيل مباراة
القمة التى جتمع بني األهلى والزمالك،
السيما أن هــذه املــبــاراة يــبــذل فيها
الالعبون مجهودات كبيرة من أجل

أطــلــق الــنــقــاد الــريــاضــيــون ح ــول العالم
لــقــب املــنــحــوس عــلــى األرجــنــتــن هيكتور
كــوبــر ،وذلــك بسبب مــشــواره قبل التعاقد
مع الفراعنة ،فعلى الرغم من حتقيقه لـ
 3ألقاب ،إال أنــه وباملقابل خسر  8ألقاب
خــال مسيرته التدريبية ،كــان فيها قاب
قوسني أو أدنــى من التتويج وكــان يودعها
على آخــر اللحظات وهــو ما جعل اجلميع
يلقبونه باملنحوس.
حت ــدث بــعــض امل ــدرب ــن الــعــاملــن بشأن
كوبر ،وأطلقوا عليه العبقرى املحنك فى

كوبر

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
الكينج يطمئن على
تدريب جنش حتت
إصابة شيكاباال
عيون املدام
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حرص محمود جنش حــارس مرمى الفريق
األول لــكــرة ال ــق ــدم ب ــن ــادى الــزمــالــك على
اصــطــحــاب زوجــتــه وابــنــتــه تــمــارا معه خالل
أح ــد تــدريــبــات الــفــريــق األبــيــض عــلــى ملعب
عبداللطيف أبورجيلة.
وشهد الــتــدريــب مشاركة تــمــارا لــوالــدهــا فى
بعض تــدريــبــات ح ــراس الــمــرمــى ،وهــو مــا أثــار
ضحكات الالعبين الذين حرصوا على مداعبة
الطفلة الصغيرة.
وك ــان جنش قــد نقل مقر إقــامــة أســرتــه إلى
القاهرة بعد وفــاة والــده ووالــدتــه ،وهو ما جعله
ينقل عش الزوجية من اإلسكندرية إلى القاهرة.

فوز أحدهما.
ومن املعروف ،أن القوام األساسى للمنتخب
الوطنى يتكون من العبى األهلى والزمالك،
باستثناء العب أو اثنني على أقصى تقدير.
وسيكون ضغط املباريات من أبــرز العوائق
التى ستقف حائ ً
ال أمام استعدادات املنتخب
للبطولة ،خاصة أن اجلهاز الفنى يخشى من
تــعــرض أى عنصر مــن الــعــنــاصــر األســاســيــة
لإلجهاد واإلصابات.

أبوريدة ُيغازل
الالعبني باملكافآت

اخلواجة يسعى للخروج
من عباءة «املنحوس»
أوروبــا،عــلــى الرغم من أنــه طــوال مسيرته
التدريبية لم يُــدرب أندية كبيرة باستثناء
االنتر ولكنه ترك بصمة مع كل ناد عمل به.
ويــبــحــث هــيــكــتــور كــوبــر ع ــن ط ــى لقب
امل ــن ــح ــوس ،حــــال حتــقــيــق بــطــولــة األمم
األفــريــقــيــة م ــع املــنــتــخــب الــوطــنــى ،حــال
تخطيه جميع منافسيه فى غمار منافسات
اللقاءات التى يخوضها.
ويلتقى املنتخب الوطنى أمام أوغندا يوم
 21من شهر يناير اجلــارى ،على أن يلتقى
أمام غانا يوم  25من الشهر نفسه.

ويخشى اجلهاز الفنى من انشغال الالعبني بإغراءات
السماسرة وتأثر أدائهم خالل املباريات ،وتوعد املخالفني
للتعليمات بعقوبات مغلظة.
كــمــا ح ــذر مــن الــعــنــف خ ــال الــتــدريــبــات املــقــرر أن
يخوضها الفريق فى اجلابون ،لتجنب حدوث إصابات بني
الالعبني.
كما حــذر كوبر من زيــادة األوزان خــال الفترة املقبل
وقرر عمل قياسات بدنية ومراجعة األوزان بعدما الحظ
زيادة أوزان عدد من الالعبني.
وطالب اخلــواجــة األرجنتينى العبيه ،بعد إجــراء أى
أحاديث صحفية إال بعد الرجوع إليه أو ً
ال ،على أن يحسم
األمر سواء بالقبول أو الرفض.

تلقى محمود عــبــدالــرازق شيكاباال صانع ألعاب
الفريق األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى الــزمــالــك اتــصــا ًال
هاتفياً من الفنان محمد منير لالطمئنان على إصابته
التى تعرض لها فى الفترة األخيرة بشد فى العضلة
الضامة وأبعدته عن تدريبات الفريق الجماعية.
وحرص الفتى األسمر على التأكيد للكينج منير
إنــه بحالة جــيــدة ويتبع حــالــيـ ًا برنامجا عالجيا
من أجــل الــعــودة سريع ًا للمشاركة مع الفريق فى
التدريبات استعداداً لمباراة السوبر أمــام األهلى
بــدايــة الشهر المقبل ،وكــان شيكاباال قــد حرص
على زيــارة الكينج فى منزله أثناء رحلته األخيرة
فى أسوان خالل اإلجازة التى حصل عليها الفريق
مؤخراً بسبب توقف مسابقة الدورى.

رصــد هانى أبــوريــدة ،رئيس احتــاد
كــرة الــقــدم ،مــكــافــآت كبيرة لالعبى
املنتخب الوطنى ،حال التتويج ببطولة
أمم أفريقيا فى النسخة احلالية.
ووعـــد أبــوريــدة خــال جلساته مع
الــاعــبــن ،بـــأن هــنــاك الــعــديــد من
رجال األعمال رصدوا مكافآت كبيرة
لالعبني فــى حالة حتقيق اللقب
األفــريــقــى واســتــعــادة الــعــرش
مجد ًدا.
وبخالف هذا وذاك ،حدد
رئــيــس احتــــاد كـــرة الــكــرة
مكافآت خاصة مــن جيبه
اخلاص حال حتقيق اللقب
األفــريــقــى مــجــد ًدا ،بعدما
غاب الفراعنة عن الثالث
نسخ األخيرة.

أبوريدة

أخبار النجوم
أخبار النجوم
عزومة غداء بيضاء
جلعفر العريس
حــرص نجوم فريق الكرة بنادى الزمالك على
تهنئة زميلهم أحمد جعفر مهاجم الفريق ومشاركته
االحــتــفــال بخطوبته ،حيث طلب عــدد مــن نجوم
الفريق إقامة مأدبة غــداء كنوع من التهنئة منهم
لزميلهم بهذه المناسبة.
وكــان جعفر قد أقــام حفل خطوبته خالل األيام
السابقة مستغ ً
ال فترة توقف الدورى بسبب مشاركة
المنتخب الوطنى فى بطولة كأس األمم اإلفريقية
فى الجابون.
وح ــرص مهاجم الــزمــالــك الملقب بالغضنفر
على دع ــوة زمــائــه بالفريق خــال الحفل الــذى
أقيم فى منزل العروس بحضور بعض من األقارب
واألصدقاء.

بيكلى يضع
األهلى على
صفيح ساخن

صانع ألعاب بتروجت يشعل أزمة بني البدرى وجلنة الكرة!
كتب – ضياء خضر
تسيطر حــالــة مــن الغليان على أروقــة
الــنــادى األهــلــى وذل ــك بعد دخ ــول حسام
الــبــدرى املــديــر الفنى لفريق الــكــرة األول
بــالــنــادى فــى خــاف حــاد مــع جلنة الكرة
بسبب اإلثيوبى شميلس بيكلى صانع ألعاب
فريق نادى بتروجت والذى يتمسك البدرى
بالتعاقد معه فى حني تخالفه جلنة الكرة
الرأى وترى أن الالعب لن ميثل أى إضافة
للفريق األحــمــر فــى ظــل وج ــود أكــثــر من
العب فى مركزه.
خالف البدرى وجلنة الكرة سريعاً ما مت
تصعيده إلى ادارة النادى برئاسة محمود
طاهر الــذى جلأ كل طــرف إليه أمــا فى
تغليب كفته فى هــذا اخلــاف ،حيث أكد
البدرى لطاهر أن ضم بيكلى يعد ضرورة
ملحة مــشــدداً عــلــى أن الــاعــب سيكون
إضافة قوية لتشكيلة املارد األحمر.
وفــى املقابل عــددت جلنة الكرة أسباب
رفضها ضم الالعب اإلثيوبى أمام طاهر،
ولعبت اللجنة كذلك على وتر التكلفة املالية

طاهر

غالى

للصفقة التى ترى جلنة الكرة انها ستكون
مبالغ فيها ،مقارنة باملردود الذى سيقدمه
الالعب مع األهلي.
وكــان األهــلــى قــد عــرض قبل فترة دفع
مــبــلــغ  5مــايــن جــنــيــه لــبــتــروجــت ومــنــح
األخير خدمات محمد حمدى زكى «جدو
الــصــغــيــر» ،مقابل انــتــقــال بيكلى للفريق
األحمر ،لكن إدارة النادى البترولى طلبت

زيــادة املقابل املالى للصفقة وهــو ما تراه
جلنة الكرة مبالغ ًا فيه للغالية ،وال يتوازى
مــع إمــكــانــيــات الــاعــب اإلثــيــوبــى ومــا قد
يقدمه بقميص األهلي.
وتشير الــدالئــل إلــى أن طاهر بــدأ مييل
فى صف جلنة الكرة وإنهاء هذا اخلالف
بفرمان صــرف النظر عــن بيكلى بصورة
نهائية خصوص ًا بعد حصول األهلى على

تــــوقــــيــــع أحـــمـــد
حـــــــمـــــــودى العـــــب
الــــبــــاطــــن الـ ــسـ ــعـ ــودى
والــزمــالــك وســمــوحــة الــســابــق،
األمـ ــر الـ ــذى يــنــذر بــخــاف وشــيــك بني
البدرى من جهة وطاهر وإدارتــه من جهة
أخرى.
على جانب آخــر وامــتــداداً للخالف بني
طاهر والبدرى برز ملف التجديد لقائدى
الفريق األحمر حسام غالى وعماد متعب
باعتباره أحد النقاط اخلالفية األخرى بني
الطرفني فى الفترة األخيرة.
حيث يرغب البدرى فى التجديد لغالى
فقط وفتح بــاب الرحيل أمــام متعب فى
حــن يتمسك طــاهــر بــاألخــيــر بــاعــتــبــاره
واحدا من القادة التاريخيني للفريق األحمر
ويسعى لالبقاء عليه وانهاء مسيرته داخل
جدران النادى.
وميتسك كل طــرف مبوقفه فى وقــت لم
تــبــرز أى ب ــوادر لــوصــول الطرفني لنقطة
اتفاق فى هــذا الــشــأن ،علم ًا بــأن الثنائى
غالى ومتعب ينتهى تعاقدهما مع األهلى
بنهاية املوسم اجلارى.

البساط
األخضر
البدرى

أشغال شاقة للزمالك فى اجلونة استعداد ًا للسوبر
كتبت – سارة عبد الباقى

حلمى

بدأ الفريق األول لكرة القدم بنادى
الزمالك بقيادة محمد حلمى املدير
الفنى معسكره فى اجلونة استعداداً
ألول ــى مــبــاريــات بطولة كــأس مصر
وبطولة السوبر املصرى أمام األهلى
املقرر إقامتها يوم  10فبراير املقبل
فــى اإلمــــــارات ،ومــنــذ الــيــوم األول
سيطرت اجلدية على أجواء املعسكر
ســواء على مستوى اجلهاز الفنى أو
الالعبني وذلك فى ظل رغبة اجلميع
لرفع جاهزية الفريق أللعلى مستوى
استعداداً ملباراة القمة املنتظرة.
ويضم املعسكر كل الالعبني فيما عدا
املنضمني للمنتخب الوطنى األول استعداداً
للمشاركة فى بطولة كأس األمم اإلفريقية املقرر
لها فى اجلابون يناير اجلارى وهم أحمد الشناوى
وعلى جبر وإبراهيم صالح وطارق حامد وأحمد
دويدار ،باإلضافة إلى محمود الونش وأحمد توفيق
املــتــواجــدان مــع املنتخب العسكرى الــذى يستعد
للمشاركة فى بطولة كــأس العالم العسكرية فى
عمان ،وأمين حفنى الذى حصل على راحة سلبية
ملــدة أســبــوعــن بتعليمات مــن الــدكــتــور مصطفى
املنيرى طبيب الفريق بسبب اإلصابة التى يعانى
منها الــاعــب وهــى عــبــارة عــن مــزق فــى العضلة
الضامة ،والتى تعرض لها فى مباراة القمة األخيرة
أمــام األهــلــى فــى اجلــولــة السابعة عشر ملسابقة

إسماعيل

مرتضى

تيجانا يتابع
اللمسات النهائية
بصالة الجيم
الدورى املمتاز.
وأكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة
القلعة البيضاء واملشرف على فريق الكرة بالنادى،
أن معسكر الفريق فى اجلونة سيتخلله مباراتني

اإلسماعيلى يطوى صفحة بناهينى بفرمان ستراكا
كتبت – سارة عبد الباقى
استقر اجلهاز الفنى للفريق األول لكرة القدم بالنادى
اإلسماعيلى بقيادة التشيكى فرانز ستراكا على رفع
اســم الغانى إميانويل بناهينى مهاجم الفريق الهارب
من قائمته ،بعد أن تقدم النادى بشكوى ضد الالعب
فى االحتاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ليتمكن من حفظ
حقوقه ،خاصة أن اللوائح تتيح رفع اسم الالعب الهارب
من قائمة الفريق طاملا قام ناديه بشكواه ،حتى ال يتضرر
من فقدان مكان داخل قائمته.
وجن ــح مجلس إدارة ال ــدراوي ــش بــرئــاســة املهندس
إبــراهــيــم عــثــمــان فــى اســتــعــادة إســـام جــمــال مــدافــع
الزمالك مــرة أخــرى ملــدة  6أشهر على سبيل اإلعــارة
لتدعيم خــط دفــاع الــدراويــش خــال فترة االنتقاالت
الشتوية اجلارية ،قبل إنطالق منافسات الــدور الثانى

من عمر مسابقة الدورى.
ويخطط مسئولو اإلسماعيلى للتعاقد مــع العبني
جديدين بخالف مدافع الزمالك استغال ً
ال لفتح باب
االستبدال من أجل تدعيم صفوف الفريق مبهاجم جديد
وصانع ألعاب ،ومن املقرر أن يصل مهاجم أفريقى مميز
خالل ساعات إلمتام إجراءات التعاقد معه قبل املشاركة
مــع الــفــريــق فــى تــدريــبــاتــه اجلــمــاعــيــة ،وج ــدد مسئولو
الدراويش مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الداخلية حلسم
صفقة إسالم عبد النعيم صانع األلعاب.
ومن ناحية أخرى يدرس مسئولو الدراويش العروض
املتاحة حالياً من بعض شركات التسويق خلوض معسكر
مغلق خالل الفترة احلالية استعدادا ملنافسات الدور
الثانى من الدورى ،حيث تلقى النادى عد ًدا من العروض
ولكن لم يتم اعلى أى منها حتى اآلن ،وهناك مفاضلة
بني إقامة معسكر خارجى أو معسكر داخلى فى إحدى
املدن الساحلية.

وديتني أمــام اجلونة وأحــد أندية الصعيد لتجهيز
جميع الالعبني فى فترة التوقف.
وم ــن نــاحــيــة أخـ ــرى جنــح مــجــلــس إدارة نــادى
الــزمــالــك بــرئــاســة مرتضى منصور فــى االنتهاء

إنبى يرفض التفريط فى «أوسة»
كتب – محمد الصاوى

بناهينى

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
متعب صياد
هدايا أفريقية من
فى السخنة
مؤمن لعروسته
يترقب مؤمن زكريا صانع ألعاب األهلى ومنتخب
مصر حصول العبى الفراعنة على راحــة خالل
تواجدهم حالي ًا بالجابون لخوض منافسات أمم
أفــريــقــيــا ،لــلــخــروج فــى رحــلــة تــســوق ســريــعــة فى
الجابون لشراء بعض الهدايا لزوجته.
ويسعى مؤمن لشراء بعض التذكارات لزوجته
التى عقد قرانه عليها قبل أيام قليلة من سفر بعثة
الفراعنة إلى الجابون.
ولــم يستقر مؤمن حتى اآلن على موعد إقامة
حفل زفــافــه ،خصوص ًا فــى ظــل تالحق مباريات
الموسم ،حيث سيتم استئناف بطولة الدورى عقب
انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة األمم االفريقية.

أحمد

من تطوير وبناء منشآت النادى استعداداً لزيارة
املهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الــوزراء
خالل اإلسبوع اجلارى من أجل افتتاحها فى حفل
ضخم يحضره كوكبة من جنوم املجتمع.
وحــــرص خــالــد عــبــد الــعــزيــز وزيــــر الــشــبــاب
والرياضة على زيــارة النادى األبيض خالل األيام
السابقة ملشاهدة ما وصــل إليه املجلس األبيض
من إجنــازات فى عمليات البناء والتطوير ،ووجه
عبدالعزيز التهنئة ملرتضى منصور رئيس النادى
عــلــى حــجــم اإلجنــــــازات املــبــذولــة داخــــل املبنى
االجتماعى اجلديد ،معبراً عن سعادته الكبيرة مبا
رآه خالل الزيارة الودية التى قام بها ،ومن جانبه
وجه منصور الشكر لوزير الرياضة مؤكداً له إنه
أحد أسباب عوامل هذه االجنازات بالدعم املعنوى
قبل املادى.
وعــلــى صعيد متصل يــتــابــع إســمــاعــيــل يوسف
مدير الكرة بالقلعة البيضاء خالل الوقت احلالى
اإلج ــراءات اخلاصة باالنتهاء من ترتيبات اجليم
اخلــاص بفريق الــكــرة وغــرف الالعبني اجلديدة
التى مت جتهيزها خالل الفترة املاضية.
ويــســعــى تيجانا لــفــرش صــالــة اجلــيــم الــتــى مت
تخصيصها لالعبني ،وأيضاً االنتهاء من جتهيزات
غ ــرف خــلــع املــابــس مــن أج ــل افــتــتــاحــهــا ضمن
املنشآت اجلديدة.
وكان فريق الكرة يستخدم غرف الصالة املغطاة
املخصصة لأللعاب اجلماعية األخــرى منذ هدم
مــدرجــات ملعب عبداللطيف أبــورجــيــلــة ،وعمل
مجلس إدارة الــنــادى على جتهيز غــرف جديدة
مخصصة للفريق بناء على طلب الالعبني.

حــرص عماد متعب مهاجم النادى األهلى على
تلبية الدعوة التى تلقاها من أحد أصدقائه للقيام
برحلة صيد على أحد شواطئ العين السخنة.
واستغل متعب هذه الدعوة لالستمتاع باألجواء
الــدافــئــة فــى العين السخنة ،مــقــارنــة بالقاهرة،
وكذلك لكسر الروتين اليومى الذى يعيشه ما بين
تدريبات فريق األهلى والبقاء فى منزله مع زوجته
وابنتيه.
ونشر متعب صــورة له برفقة صديقه وهم على
متن يخت داخــل المياه ،واستعرض الثنائى فى
الــصــورة بعض األســمــاك التى قاما باصطيادها
خالل الرحلة.

رفــض مسئولو ن ــادى إنــبــى عــرضــا من
نــادى املــصــرى البورسعيدى للتعاقد مع
محمد عبد املنصف حارس مرمى الفريق
البترولى خالل فترة االنتقاالت الشتوية
اجلــاريــة ،حيث أكــد عبد الناصر محمد
مدير الكرة بإنبى أن النادى البورسعيدى
أرسل فاكس ًا رسمي ًا طلب خالله التعاقد
مع عبد املنصف ملدة  6أشهر على سبيل
اإلعارة حتى نهاية املوسم.
وأوضــــح عــبــدالــنــاصــر أن الــعــرض مت
رفضه بشكل نهائى ،وال ميكن التفريط
بـ ــأى حـ ــال م ــن األحــــــوال ف ــى احلـ ــارس
املخضرم خــال الــوقــت احلــالــى ،مؤكداً

أن مسئولى ناديه سيقومون بالرد على
املصرى بفاكس رسمى يتم خالله رفض
العرض املقدم.
وميتلك إنبى الثنائى عبد املنصف وعلى
لطفى فى حراسة املرمى ،ويتمسك طارق
العشرى املــديــر الفنى للفريق البترولى
باستمرار الثنائى وعدم التفريط فى أى
منهما.
ومــن ناحية أخــرى دخــل نــادى إنبى فى
معسكر مغلق مبدينة اإلسماعيلية ضمن
استعدادات الفريق البترولى للدور الثانى
من مسابقة الدورى املمتاز.
وقرر طارق العشرى وجهازه أن يستمر
املعسكر مل ــدة أســبــوع يتخلله مــبــاراتــان
وديــتــان لتجهيز الــبــدالء والــعــائــديــن من
اإلصابة.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

رأى

محمد الراعى

فساد وفوضى

¿ م ــب ــاراة واح ـ ــدة ال تــكــفــى للحكم
على المنتخب الوطنى ولكن الحقيقة
فرصتنا صعبة في المونديال االفريقى
خــاصــة أن األداء فـــردى وغــيــر منظم
ولــن نستطيع استكمال المشوار بهذا
الــمــســتــوى حــيــث ن ــواج ــه ف ــر ًق ــا أق ــوى
وأصــعــب فــي الـ ــدور الــثــانــى ..وبعيدا
ع ــن الــمــســتــوى الــفــنــى فــمــن الــواضــح
ان الفوضى وعــدم االلــتــزام هــو شعار
بعثة المنتخب فــي الجابون ويــبــدو أن
الشركة المنظمة والقنوات الفضائية
هي التى تحكم اتحاد الكرة وتتحكم فى
المنتخب ..يا خسارة اتحاد أبــو ريدة
أساء لتاريخ الفراعنة.
¿ كــالــعــادة اتــحــاد أب ــوري ــدة يــواصــل
التخبط والعشوائية والفشل ..االتحاد
قــرر تطبيق نظام االســتــبــدال وتجاهل
ال ــائ ــح ــة وت ــج ــاه ــل رغ ــب ــة الــجــمــعــيــة
الــعــمــومــيــة ..ات ــح ــاد الــمــهــازل يسعى
لتحقيق مكاسب شخصية ومن العيب ان
يقوم مجدى عبدالغنى بالعمل فى قناة
األهلى رغم أنه عضو فى االتحاد الذى
يحكم بين كل األندية ..أعضاء االتحاد
يعملون في وسائل إعــام أخــرى تابعة
للشركة الراعية التى تأخذ كل القرارات
حسب األهــــواء الشخصية مما يهدر
المال العام ويهدر الماليين على األندية
لتحقيق المكاسب للشركة الراعية.
¿ الحكومة أقحمت نفسها فى أزمة
وهمية خاسرة مع االتحاد االفريقى..
ويــبــدو أن الحكومة الفاشلة تــدارى
على فشلها بمباريات الكرة ويبدو أن
حكومتنا تفكر بطريقة الستينيات
وهى إلهاء الشعب بالكرة حتي يتناسوا
ارتفاع األسعار ولكن يبدو أن الحكومة
تكذب من أجــل أن تتجمل ولكن اتحاد
درســا
عيسى حياتو أعــطــى الحكومة ً
لــن تنساه وجعلها تــتــراجــع عــن قضية
االحــتــكــار فــى بــيــع بــطــوالت الــكــاف..
وانتصر حياتو بعد أن هدد بنقل المقر
مــن القاهرة وأغلقت النيابة القضية
وأصــبــحــت الــحــكــومــة فــى مــوقــف بايخ
كالعادة.
¿ مــن ينقذ الــزمــالــك مــن الحصار
االقــتــصــادى والحجز على أمــوالــه من
ممدوح عباس والضرائب والتأمينات؟
هل هناك مخطط من الحكومة إلسقاط
الــزمــالــك؟ ول ــم ــاذا لــم يــتــم فــتــح ملف
الفساد فــي عهد عــبــاس وال ــذى أهــدر
مــلــيــار جنيه فــي  8ســنــوات ومــازالــت
الحكومة تسانده وتدعم الفساد؟!

صالح جمعة ينقل إقامته
لغرفة مالبس األهلى

يضطر صــالــح جمعة الع ــب فــريــق الــكــرة األول
بالنادى األهلى للنوم عدة ساعات داخــل غرف خلع
المالبس بالنادى وذلك خالل الفترة التى تفصل بين
موعد التدريبين الصباحى والمسائى للفريق األحمر.
ويــتــدرب األهــلــى على فترتين خــال فــتــرة توقف
الــدورى الحالية ،األمر الذى جعل صالح جمعة يقرر
قضاء الفترة الفاصلة بين المرانين داخل النادى حيث
يحصل على قسط من الراحة ،قبل أن يتناول وجبة
الغداء داخل أى من المطاعم الموجودة بالنادى.
ويرفض صالح جمعة العودة إلى منزله خالل الوقت
الفاصل بين المرانين نظراً لبعد المسافة بين النادى
وشقته السكنية ،وهــو مــا جعله يفضل قضاء ذلك
الوقت داخل النادى.
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سيد سعيد
يكتب:

لم أضبط نفسى ،ولو للحظة عابرة ،متلبسا باالنحياز لحكومة شريف اسماعيل ،أو الرضا عن بقائها ولو يوما واحدا ،جراء
سياساتها العشوائية ،فهى فشلت على كافة المستويات ،وعجزت على االشتباك مع جميع الملفات االقتصادية واالجتماعية
التى تخص المشكالت الحياتية ،فمنذ توليها المسئولية ،لم تظهر أى كرامات ،تقود للتعاطف معها ،بل سربت للنفوس كل
معطيات االحباط ،حتى أصبح استمرارها عبئا ثقيال يفوق قدرتنا على تحمله.
هذه ليست قناعاتى وحدى ،لكنها قناعات الكثيرون تجاه وزرائها الذين صدعوا رؤوسنا ليل نهار بالتصريحات العنترية عن
انجازات ،هى باألساس اخفاقات واضحة ،فلم يلمس المواطن العادى منها ،سوى تخبط وعشوائية ،لو جرى جزء ضئيل من
مشاهدها فى أى دولة أخرى ،لكانت محاكمتها أمر حتمى.
لذلك ال أتوقف كثيرا أمام األخبار والتصريحات المتضاربة ،المتناثرة عن التعديل الوزارى أو التغيير الشامل للحكومة ،وأظن
أن كثيرين غيرى ال يميلون لمتابعتها أو وضعها فى بؤرة االهتمام ،ليس نوعا من الالمباالة أو السلبية فى االشتباك مع القضايا
التى تخص الشأن العام ،انما ألسباب تبدو حسب ظنى جوهرية ،بل مشحونة بقدر وافر من الموضوعية ،وهى أن الملل أصاب
غالبية المصريين من تكرار الحديث عن بقائها أو رحيلها ،خاصة إذا علمنا أن البرلمان المعنى باتخاذ هذه الخطوات واإلعالن
عنها بشفافية ،لم يصدر عنه سوى تصريحات فردية عبر الفضائيات والمواقع اإللكترونية ،جميعها ال يرقى لمستوى الرؤية
الجماعية المعبرة عن مجلس النواب.

أبرز قراراتها الكارثية تعومي اجلنيه وارتفاع أسعار السلع واألدوية

مطالب شعبية بإقالة احلكومة العشوائية

اإلبقاء على احلكومة التفا ًفا على الرغبات الشعبية الرامية خلروجها من املشهد ..وقف ًزا على الواقع الذى يسير من سيئ إلى أسوأ

الغريب أن نزيف التصريحات يتدفق دون النظر
بعين مدققة إلى الحقائق الدامغة الراسخة ،التى
ال يستطيع أحــد مهما كانت براعته فى تزييف
الــواقــع انكارها أو الجور عليها ،مفاد الحقائق
التى أقصدها ،أن كال من الحكومة والبرلمان،
ليس لهما رصيد جماهيرى يتفاعل مع رغباتهما
أو تصريحاتهما ،وقد ال أكــون متطرفا إذا قلت،
أنهما فــقــدا الــقــدرة على التفاعل مــع الــشــارع
الغارق لشوشته فى معاناته والبحث عن متطلباته
اليومية ،فلو كانت هناك نية حقيقية لمحاسبة
الحكومة على أدائها ،خاصة ما يتعلق بقراراتها،
لكان كافيا لمحاكمتها وليس سحب الثقة منها
فقط على خلفية بعض الــقــرارات الكارثية ،لعل
أهمها من حيث الخطورة ،قرارات تعويم الجنيه،
وم ــا تــرتــب عليه مــن ارتــفــاع يــفــوق الــتــصــورات
فــى أســعــار السلع االستراتيجية وعــلــى رأسها
الــــدواء ،فالحكومة اتــخــذت الــقــرار وانصرفت
لــحــال سبيلها ،دون األخ ــذ فــى االعــتــبــار حجم
الكوارث والتداعيات الناتجة عنها ،ودون النظر
إلــى الــشــرائــح المجتمعية الــتــى دهــســت وتدنت
أوضاعها.
لــم يــحــاســب الــبــرلــمــان الــحــكــومــة عــلــى هــذه
ال ــك ــوارث ،لــم يتخذ إجـــــراءات إلجــبــارهــا على
الــتــراجــع عــن تلك قـــرارات الفوضى فــى أسعار
الــدواء وهو قضية أمن قومى ،الرتباطها بصحة
المصريين ،ولــم يحاسبها على التدابير التى
اتخذتها قبل إصـــدار ال ــق ــرارات الــتــى وصفت
بالعشوائية ،فهى لم تجر حصرا دقيقا لكميات
الـــدواء المستور قبل الــقــرار ،ولــم تقم بــإجــراء
فحص للكميات الـــواردة من الخامات التى يتم
تصنيعها فى الداخل ،بما يشير إلى أنها خضعت
لسطوة جماعات المصالح ،ويــؤكــد أنها تعيش
فى عزلة عن الــواقــع بكل مفرداته االجتماعية
واالقتصادية.
عشوائية الحكومة بلغت حدا مثيرا لالستغراب
وم ــا يــجــرى عــلــى اتــســاع الــخــريــطــة الجغرافية
للبالد خير دليل على تلك العشوائية ،بداية من
المخالفات الصارخة فى البناء بــدون ترخيص
والــتــوســع فــى الــعــشــوائــيــات ،وه ــذا ال يتم خــارج
سياسة الالمباالة ،حيث يقف وراء هذه الفوضى
مــوظــفــون مــرتــشــون ،وحــيــتــان وأب ــاط ــرة يعبثون
بسوق العقارات وسرقة األراضى وتشييد األبراج
الشاهقة بالمخالفة لــاشــتــراطــات ،فضال عن
تــرســانــة القوانين المدفونة فــى األدراج بفعل
الــمــواءمــات ،ليحل بــدال منها التقارير األمنية
التى تعوق تنفيذ قــرارات اإلزالــة الصادرة بشأن
المخالفات يــحــدث هــذا دون إدراك لمخاطر
الفوضى على شبكات البنية التحتية والمرافق إلى
تكلفت مئات المليارات من الجنيهات.
ف ــي هـ ــذا الــســيــاق ال ــم ــزدح ــم بــالــمــعــلــومــات
الــمــتــضــاربــة ال تسمع مــن بــعــض ال ــن ــواب ســوى
تصريحات عن االستعداد الستبعاد بعض الوزراء
واإلبقاء على البعض اآلخر.
فــى ه ــذه األجــــواء لــم يــكــن غــريــبــا أن يصاب
الغالبية باإلحباط جراء العبث بمستقبل هذا البلد
خاصة أن الترتيبات لتشكيل حكومة جديدة أو

الترتيبات لتشكيل
حكومة جديدة
أو استبعاد بعض
الوزراء ال تتسم
بالشفافية

قرارات الزيادة
فى أسعار الدواء
كافية للمحاكمة
وليس سحب
الثقة

إسماعيل

استبعاد بعض الــوزراء ال تتسم بالشفافية ،رغم
إدراك الجميع بأنها فشلت فى تلبية الطموحات
الــشــعــبــيــة ،كــمــا فشلت فــى الــوصــول إل ــى عمق
المجتمع بما يحتويه من مشكالت فى كافة مناحى
الحياة ،وراحــت تبحث عن الوسائل التى تمكنها
من إثبات أنها فعالة بالتصريحات الوهمية.
المثير للدهشة أن الغالبية اتفقت على وجود
حقيقة دامغة ال يمكن اغفالها ،مفادها ،تنامى
مساحة االخفاقات التى بلغت حد الفشل فى أداء
بعض الوزارء والشعب ينتظر تعديال وزاريا واسعا
فى أقرب وقت ،لكن البعض اآلخر يرى وفق وجهة
نظرهم أن عملية إقــالــة الحكومة يجب أن تتم
وفقا لمعايير محددة وليس بطريقة عاطفية أو
انفعالية ،خاصة أن البرلمان لم يناقش تقرير أداء
الحكومة الحالية أمــام تقرير يضم ويشمل كافة
األمور ،ثم يعقب ذلك مقارنة بين ما ورد ببرنامج
الحكومة وما تم تنفيذه فعليا على أرض الواقع.

المواقف المتباينة تجاه بقاء الحكومة ورحيلها
من المشهد ،لم تتوقف عند حدود معينة ،فهناك
فــريــق يــرى صعوبة إجـــراء تغييرات فــى الوقت
الــحــالــى ،حيث إن الــوزيــر والمسئول الحكومى
وضع سياسة وخطة لتنفيذها وبالتالى أى حكومة
جديدة ستضع خطة أخــرى للسير فى تحقيقها
وهو األمر الذى قد يؤثر بشكل عكسى.
مــثــل هـــذه ال ــرؤي ــة ال ــم ــح ــدودة ف ــى تــقــديــرى
الشخصى ،التفافا على الرغبات الشعبية الرامية
لخروجها من المشهد ،وقفزا على الواقع الذى
يسير مــن سيئ الــى أســوأ جــراء اتــســاع مساحة
الفشل ،فالحكومة منذ مجيئها ال تملك خطة
واضحة ،وليس لها سياسة معلنة محددة المعالم،
فهى تعمل على طريقة الموظفين ،فقط تطلق
التصريحات العنترية الثبات وجودها ،كما أن هذا
ال يحدث إال بعد ظهور الكوارث على السطح.
الغريب فى األمــر أن عــددا هائال من النواب،

دأبــوا على اتهام الحكومة بالفشل ،ســواء تحت
الــقــبــة أو فــى وســائــل االعـــــام ،لــكــن لــم يتخذ
أى منهم خــطــوات جـــادة لحشد بقية الــنــواب
حــول هــدف سحب الثقة منها ،وربما يعود ذلك
لتنسيق جبهات وائتالفات أخــرى داعمة لبقاء
الحكومة ،ويبرر هذا التناقض ،فى تقديم بعضهم،
استجوابات ضد رئيس الوزراء وعدد من أعضاء
الــحــكــومــة ،رافــعــيــن شــعــار ســحــب الــثــقــة وإقــالــة
بعض الــــوزراء تــأكــيــدا على فشلهم فــى العديد
من الملفات المفتوحة ،لكن سرعان ما يتالشى
الضجيج وتنتهى المكلمة المفتوحة ،دون حدوث
أى شىء ،لعل أبرز تلك االستجوابات التى كانت
كافية للخالص منها ،ﺑﺴﺒﺐ الفشل فــى ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺷئــﻭﻥ ﺍﻟدولـ ــة ،هــو االســتــجــواب المقدم لرئيس
الــوزراء شريف إسماعيل ،ويخص ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ،2016-2017حيث
تضمن المشروع وفق رؤية مقدمى االستجوابات

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت صريحة ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى ،ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.
ل ــم يــتــوقــف ســيــل االســتــجــوابــات الــمــحــشــوة
باالتهامات القاسية للحكومة ،والكافية وحدها
لمحاكمتها قبل إقالتها ،منها ما يتعلق باألهداف
االقتصادية ،وعــدم توافق األوض ــاع المالية فى
الموازنة العامة ،وتعدد اإلج ــراءات االقتصادية
دون رابط وثيق لخطة إصالح مكتملة الخطوات
واألهـ ــداف ،فضال عــن التخبط فــى السياسات
النقدية والمالية مما يعمق األزمة التى يدفع ثمنها
الوطن والمواطن على حد ســواء ،كما ال يفوتنا
االستجواب الــذى أثــار ضجة فى أوســاط الــرأى
العام بشأن موافقة الحكومة على دخول شحنات
القمح المصابة بفطر األرجوت إلى مصر ،ناهيك
عن االستجوابات األخــرى الموجهة إلــى رئيس
مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء
الزراعة واستصالح األراضــى والصحة والسكان
وال ــرى على خلفية تقاعس وزارت ــه فــى مواجهة
كارثة السيول ،كما لم ينج وزير التعليم العالى من
استجواب حول تصريحاته عن «خانة الديانة»،
واتهامه بانتهاك الدستور وتضليل الــرأى العام
بادعائه على خالف الحقيقة بعدم وجود أى ورقة
بالوزارة أو بالجامعات المصرية يكون الدين فيها
جزء من صناعتها أو يفرق بين مسلم ومسيحى
أو حتى يسأل عن خانة الديانة فى أى جامعة،
مطالبا بسحب الثقة منه ،أيضا ،استجواب لوزير
المالية بشأن تعنت الــوزارة منح التأمين الصحى
 1.6مليار جنيه مستحقات لديها نتيجة فرض
 40قرشا ضريبة على السجائر لصالح الهيئة،
وضمها إلى الضريبة العامة على المبيعات لصالح
التأمين الصحى للطالب.
الــواقــع على األرض ،يؤكد بما ال يــدع مجاال
ألى ش ــك ،أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة ،فــاقــت فى
فشلها كافة الحكومات السابقة ،هى جعلت من
جماعات المصالح بديال للدولة ،وأقــوى منها،
فهذه الجماعات ســواء المنتشرة فــى دواويــن
الحكومة مــن كــبــار موظفيها ،أو لــوبــى رجــال
البيزنس ،راحت تقرر ما تراه يحقق مصالحها
ويزيد من ثرواتها ،وعملت على تنفيذ ما تريده،
فى غيبة تامة من األجهزة الحكومية والرقابية،
ولنا فى الواقع الحالى شواهد وأدلة يعانى من
تأثيراتها الــفــقــراء ،ومــا أكثرهم ممن يدفعون
ثمن هذا الفشل ،ولعل التضارب غير المسبوق
فى أسعار السلع الــضــروريــة ،دليل قاطع على
صحة االتــهــامــات الموجهة لــلــوزارة الحالية،
تركت المحتكرين يحددون األسعار على هواهم،
والتجار الصغار ،يبيعون السلع ،وفق مزاجهم
باألسعار التى يرونها دون ضابط أو رابط ،لذا
أصبحت األسعار مسلما بها من كل األطــراف،
وتركت المواطن البسيط يرضخ للجشع عنوة
ويصبح بــقــدرة قــادر شريكا للحكومة النائمة
والجهات الرقابية الغائبة.

جماعات املصالح
راحت تقرر ما تراه
يحقق مصاحلها
ويزيد من ثرواتها..
وعملت على تنفيذ
ما تريده ..فى
غيبة تامة من
األجهزة احلكومية
والرقابية

