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قرار وزارى يحظر
عملية بيع وجتارة
احلمير والعقوبة
غرامة  100جنيه

دراسة حديثة تكشف 500 :ألف حمار فى مصر
 60دوالرا ثمن كيلو لنب احلمير ويستخدم فى مستحضرات التجميل وشد البشرة

ماهر عبده

طاقية
اإلخفا
ج ــريدة

املوقع االلكترونى

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

محمد عبداللطيف
أحمـ ـ ــد سعيد

كشفت دراســـة بحثية أعــدهــا الدكتور
ح ــم ــدى ع ــرف ــة خــبــيــر اإلدارة املــحــلــيــة
واســتــشــارى تطوير املناطق العشوائية أن
قضية ذبح احلمير اصبحت ظاهرة منتشرة
فى مصر فى اآلونة االخيرة وبعض الدول
العربية الــذى يصل عددها الــى  22دولة
يقطنها  330مليون عربى بل اصبحت على
املستوى العاملى لبعض دول املجتمع الدولى
حيث اوصــت الدراسة املسئولني بتفعيل الرقابة على
القائمني على بيع حلوم احلمير نظرا لألضرار التى
تصيب االنسان طبيا دوليا.
وأضافت الدراسة أن القرار الوزار ى رقم  517لعام
1986م يحظر عملية بيع وجتــارة حلــوم احلمير..
وعقوبتها جنائيا تغرمي املــتــورط فقط  100جنيه
مصرى يتم ادراجها حتت بند الغش التجارى.
وأشـ ــارت الــدراســة إلــى أنــه طبقا لإلحصائيات
الرسمية أن مصر بها 2مليون و 500ألــف حمار..
وتشتهر جتــارة احلمير فــى االقاليم الريفية ..فى
الوقت الذى تعتبر الصني اكثر الدول التى توجد بها

احلمار املصرى األقل غذاء الرتفاع أسعار التنب
والبرسيم والعلف واألقل عالجا خاصة بعد
ارتفاع األسعار وتعومي اجلنيه املصرى

اخلالفات الزوجية على النفقات املعيشية
السبب فى  %15من دعاوى الطالق واخللع

مدير التحرير:

ب ـ ــالل الـ ـ ــدوى
املدير الفنى:

عـدنان خليل
سكرتير التحرير:

محمد سعيد

سرعته تتراوح
من 10إلى 30
كيلو فى الساعة

حمير ..وبها  11مليون حمار من إجمالى  44مليون
حمار عدد احلمير فى العالم.
وأكــدت الدراسة أن جتارة احلمير ومنها بيع كبدة
احلــمــار الــتــى يصل سعرها الــى  45جنيها لبعض
املطاعم ..وجلودها تصل الى  700جنيه محليا ،كما
يتم تصديرها إلى الصني بـ  600دوالر عامليا ..وسعر
جلد الرأس  400جنيه وفخذ احلمار بـ  2700جنيه
ويتم خلط حلومها بالدهن ليتم بيع كيلو الكفتة منها
 45جنيها مصريا لبعض املحالت واملطاعم بينما
يصل سعر احلمار حاليا داخل البالد ما بني 800
جنيه و 3000جنيه حسب عمره وارتفعت االسعار
بعد تــعــومي اجلنيه وانــخــفــاض الــقــوة الشرائية
للجنيه املــصــرى ويــصــل سعر تصديره للخارج
الى  9000جنيه وحتتل الــدول االفريقية االولى
من بني للقارات تصديره للصني ويأتى احلمار
اليمنى األســرع ثم احلمار املصرى االقــوى على
التحمل ثم احلمار السعودى فى منطقة االحساء
األغلى من حيث الساللة وقلة االمــراض والقوة
حيث تعد من اكثر املناطق فى اململكة العربية
السعودية بيعا للحمير ويتراوح سعره ما بني 2000
و 5000ريال سعودى.
وأشـ ــارت الــدراســة إلــى أن احلــمــار املــصــرى يعد

دفع « »10آالف جنيه ..وبرضه «الشبكة بتتهز»

حارس مرمى شهير يلجأ لـ«دجال» فى القليوبية
حــارس مرمى شهير فى الــدورى املمتاز ..كان
حديث الناس خــال العام املاضى بعد أن دخل
مرماه أهداف كثيرة رغم أنه حارس مميز لنادى
كبير ..احلـــارس استمع إلــى نصائح مــن بعض
أصدقائه بــضــرورة البحث عن «دج ــال» ليصون
شباكه التى ينهمر عليها األهــداف املتوالية فى
كل مباراة.
ح ــارس املــرمــى صــدق نفسه وص ــدق صديقه
وطلب الــعــرض على الــدجــال ..وســافــر لـ«منزل
الدجال» فى إحــدى قرى مركز «قها» مبحافظة
القليوبية فى املساء ..وعاد وهو يشترى من إحدى
محالت العطارة «بخور من النوع األحمر» وملح..

محمد الراعى
املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى
جرافيك

أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود
التنفيذ

أحمد الريس
جمع تصويرى:

محمود محسن
املراجعة اللغوية:

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

كــشــف اجل ــه ــاز املـــركـــزى للتعبئة
العامة واإلحــصــاء ،عن أن  40باملائة
مــن حــاالت الـ ــزواج ،التى متــت خالل
الــســنــوات اخلــمــس األخ ــي ــرة ،انتهت
بالطالق ،مقابل  900ألف حالة زواج
تتم سنو ًيا ،األمــر الــذى دعــا الرئيس
املصرى عبدالفتاح السيسي ،لإلشارة
إلى تلك اإلحصائية املخيفة ،فى كلمته
خالل احتفاالت الشرطة املصرية يوم
 25يناير املاضي ،وطالب باستصدار
قــانــون يحتم على الــزوجــن أن يكون
الطالق أمــام «املــأذون» وليس شفه ًيا،
حتى ال يكون أم ًرا ً
سهل.
وأكــــدت اإلحــصــائــيــات الــرســمــيــة،
الـ ــصـ ــادرة م ــن مــحــاكــم األســــــرة ،أن
اخل ــاف ــات الــزوجــيــة عــلــى النفقات
املعيشية كانت وراء نسبة  15باملائة
من دعاوى الطالق واخللع التى أقيمت
خالل عام .2016
وكشفت ،من خالل استطالع آراء
«ع ـ ّيــنــة» مــن الــســيــدات املــتــزوجــات
واملطلقات ،أن اخلــافــات الزوجية
تكون عــادة بسبب النفقات األسرية
اليومية ،وتضمن االســتــطــاع عدة
أســئــلــة ُطــرحــت عــلــى الــعــيــنــة ،حــول
أهمية الذمة املالية للزوجة ،ومدى
تأثيرها على سير احلياة الزوجية،
وهــل مت االتــفــاق بــن الــزوجــن على
كيفية اإلنــفــاق منذ بداية ال ــزواج أم
ال ،وراتـــب الــزوجــة ،وهــل يحق لها
أن تقتنص منه ج ــز ًءا لنفسها دون
علم الــزوج لتشترى به مجوهرات أو
أمال ًكا ،وإذا ما اكتشف الزوج ذلك..
هل تكون هناك اعتراضات منه تصل

بعد أزمة قانون املحليات وعدم
إعطاء تراخيص للكافيهات

اجتاه لترخيص «الشيشة» فى الكافيهات
واالقتداء بـ«تركيا ولبنان واإلمارات»
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اجت ــاه حلــل أزم ــة الكافيهات
فى ربوع مصر عن طريق عرض
مذكرة على جهة عليا بضرورة
السماح بتخصيص الشيشة فى
الــكــافــيــهــات عــن طــريــق تعديل
قــانــون اإلدارة املحلية الــذى لم
يتغير مــن أكــثــر مــن  23عاما
والـــــذى يــســمــح بــتــرخــيــص إمــا
«مطعم» أو «قــهــوة» ..والقانون
ال يــوجــد ب ــه تــرخــيــص يسمى
بـــ«تــرخــيــص كــافــيــه» ..ويحتاج

الكافيه إلــى موافقة استخدام
الشيشة وهــو السبب الرئيسى
الن ــت ــش ــار الــشــيــشــة فـــى ربـــوع
مصر ..ويأتى هذا التعديل من
أجل حصول الدولة على مقابل
مــادى مــن جــراء احلــصــول على
تــراخــيــص ..ممــا يــدعــم خزينة
الدولة ..مثلما حدث فى كل من
اإلمارات وتركيا ولبنان ..فهناك
تــراخــيــص للشيشة فــى مناطق
خاصة فى الدول الثالثة.

وزجاجات مياه معدنية مفتوحة ووضع الدجال بها
ورقة مكتوب عليها بالقلم األحمر« ....الدجال»
أوهــم حــارس املــرمــى بأنه لــن تسكن شباكه أى
أهداف مرة أخرى ..وحصل منه على مبلغ مالى
يقدر بنحو  5آالف جنيه.
وبعد مرور أسبوع طلب حارس املرمى الدجال
بأن يأتى إلى منزله فى القاهرة ليقوم بـ«رقية»
املنزل ..وجاء الدجال إلى منزل «حارس املرمى»
وحصل على « »5آالف جنيه أخرى.
الطريف أن وصفات الدجال «طلعت فشنك»
وتعرض الفريق الــذى يلعب له احلــارس الشهير
بهزمية نكراء خالل األيام املاضية.

على مساحة  50ألف متر مربع

الرياضة:

إلى حد اخلالف؟
اتــفــقــت الــســيــدات عــلــى أن امل ــرأة
العاملة التى تتقاضى رات ًبا شهر ًيا ،هى
األكثر معانا ًة فى حياتها الزوجية من
تلك التى ال تعمل وتعتمد فى إنفاقها
على رات ــب الـــزوج فــقــط ،إذ أن هذه
األخــيــرة تكون فى إحــدى الوضعيتني
املحتملتني؛ فــإمــا أن زوجــهــا يعطيها
الراتب كله وتقوم هى بتقسيمه على
ميزانية املنزل حسب ما تراه مناسبا،
(وهـــــذا نــــــاد ًرا م ــا ي ــح ــدث م ــن قبل
األزواج) ،وإما أن الــزوج يعطى زوجته
جز ًءا من راتبه (مصرو ًفا شهر ًيا) ،ولها
حرية اإلنــفــاق على التزامات البيت،
مــن فواتير ومــأكــل وإيــجــار وغيرها،
وميكن للزوجة فى حالة جناحها فى
خلق الــتــوازن بني املــال والنفقات ،أن
تدخر جز ًءا من هذا املصروف ،ليكون
عو ًنا لها وقت احلاجة ،وهى فى هذه
احلالة تسلك أحد املسلكني؛ فإما أن
تخبر الزوج بذلك ،وإما تخفيه عنه فى
البعض من احلــاالت ،حسب شخصية
الزوج ،وتقبله لذلك من عدمه.
الــبــعــض م ــن س ــي ــدات «الــعــيــنــة»،
ذك ــرن أنــهــن يعانني مــن حتكم الــزوج
فى رواتبهن ،ومن هنا تُخلق املشكلة،
فأغلبهن لم يتفقن مع شركائهن منذ
بداية الــزواج على خطة لإلنفاق ،كأن
ال يحدد الــزوجــان ما إذا كــان االثنان
سينفقان م ًعا ،ثم يستطيعان ادخار ما
يفيض عن احلاجة ،أو لم يتفقا على
حتديد سقف مــا للنفقات الشهرية،
ومن منهما سيكون املسئول عن تغطية
اجلزء األكبر من تلك النفقات.

االكــبــر عــمــرا وبــعــض الــــدول تــســتــخــرج مــنــه ألــبــان
احلمير مثل دول االحتاد االوروبى وخاصة املانيا فى
وتستخدم فى عمليات شد البشرة ومستحضرات
التجميل ولصناعة كيلو جــن مــن احلمير صافى
يتطلب وجود  25لتر لنب حيث يصل لتر لنب احلمير
عامليا الى  60دوالرا.
وأوضحت الدراسة أن النيجر وكينيا وبوركينا فاسو
متتلك مليونا و 400الف حمار ..وصربيا االكثر توزيعا
جلنب احلمير واسم اجلنب املتداول هناك ..الفتة إلى
أن الصني تقوم بتصدير ما يقرب من  80ألف حمار
سنويا بينما حددت وزارة الصناعة والتجارة املصرية
حد أقصى يصل الى  10آالف جلد حمار يتم تصديره
للخارج سنويا ويتراوح وزن احلمار ما بني 280-150
كيلو جــرام وتبلغ سرعة احلمار من  30 -10كم فى
الساعة اى مــواز لسرعة بعض التكاتك فى االحياء
الشعبية أو األرياف ويتراوح طوله ما بني متر ونصف
املتر واطــول حمار يوجود فى اندونسيا مع العلم ان
عمر احلمار يتراوح ما بني 15و 30عاما بينما يوجد
اكبر حمار معمر حول العالم فى بريطانيا حيث يصل
عمره الى  54عاما بينما احلمار املصرى االقل غذاء
الرتفاع اسعار التنب والبرسيم والعلف واالقل عالجا
خاصة بعد ارتفاع االسعار وتعومي اجلنيه املصرى.

إنشاء مركز جتارى لتوزيع البضائع املصرية فى كينيا

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة قرب افتتاح
أول مجمع لوجستى مــصــرى فــى كينيا على
مــســاحــة  50أل ــف مــتــر مــربــع كــمــركــز لتخزين
البضائع وتوزيعها فى السوق الكينية واألسواق
املجاورة فى شرق أفريقيا.
ومــن املــقــرر أن يسافر األســبــوع املقبل وفد
مصرى لزيارة السوق الكينية ،يضم  70شركة
من قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية
والكيماوية ومواد البناء واألدوية ،فى أول حترك
عملى منذ إعالن االستراتيجية.

قابيل

بعد إبالغهن عن جتاوزات الكافيهات غير املرخصة!

أصحاب كافيهات مصر اجلديدة
يهددون سيدتني بـ«الروتارى» بالقتل
اإلدارة ال ــع ــام ــة لــتــكــنــولــوجــيــا
املــعــلــومــات بــــوزارة الــداخــلــيــة تلقت
ب ــاغ ــن م ــن ســيــدتــن م ــن أنــديــة
الــــروتــــارى مبــصــر اجلـــديـــدة بعد
تــلــقــيــهــمــا ت ــه ــدي ــدات بــالــقــتــل من
أصحاب الكافيهات التى مت هدمها
فى شــارع النزهة مبصر اجلديدة،
ب ــع ــد ادعـــــــاء ع ـ ــدد مـ ــن أص ــح ــاب
الكافيهات بأن هاتني السيدتني هما
الالتان تسببنا فى هدم الكافيهات
بعد تقدميهن شــكــاوى كثيرة حلى

مــصــر اجلــــديــــدة ومـــديـــريـــة أمــن
الــقــاهــرة وشــرطــة املــرافــق وشرطة
املصنفات وشرطة السياحة ،واتهام
الكافيهات بأنها ملجأ لتجمع البنات
املشبوهات والــشــبــاب مــن متعاطى
املخدرات ،السيدتان اضطر للذهاب
لــوزارة الداخلية لتقدمي بالغني بعد
تلقيهما تهديدات بالقتل مــن عدد
من صفحات الكترونية على الفيس
بوك تخص أصحاب كافيهات شارع
النزهة.

كــان الرئيس عبدالفتاح السيسى قــد أعلن
خالل مشاركته فى القمة األفريقية فى أديس
أبابا الشهر املاضى ،أن مصر ستكون أول دولة
توقع اتفاقية التجارة احلرة مع الدول األفريقية.
اجلدير بالذكر أن الهيئة العامة لالستثمار
واملـــنـــاطـــق احلــــــرة قـ ــد أع ــل ــن ــت أن حــجــم
االستثمارات املصرية فى أفريقيا يصل إلى
نحو  7.8مليار دوالر ،وهــو مستوى ضعيف
جــدا ،مقارنة باستثمارات الصني التى تصل
إلى نحو  30مليار دوالر.

بنك مصر يطرح قر ًضا شخص ًيا
جدي ًدا بإثبات الدخل فقط
سعي ًا مــن بنك مصر نحو تقدمي كــل مــا هــو جديد
لتلبية احتياجات عمالئه بكافة شرائحهم وتقدمي
خدمات مصرفية متميزة ،قام البنك بطرح منتج جديد
يضاف الــى مجموعة منتجاته املتميزة من القروض
الشخصية.
ويتميز القرض بإجراءاته البسيطة حيث يقوم العميل
بتقدمي شــهــادة بالدخل او كشف حساب بنكى فقط
دون احلاجة الى تقدمي تعهد من جهة العمل او حتويل
الراتب على البنك ،ويبلغ احلد االقصى للقرض مبلغ
 500الــف جنيه وملــدة ســداد حتى  6سنوات وبأسعار
عائد منافسة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بتقدمي القرض
للعاملني باحلكومة والقطاع العام والقطاع اخلاص،
كذا يتضمن القرض اجلديد برامج متميزة ملوظفى
الــبــنــوك وشــركــات االتــصــاالت وشــركــات البترول
والبتروكيماويات وأصحاب املهن احلرة من األطباء
واملهندسني والصيادلة.
هــذا ويسعى بنك مصر دائــمــا إلــى تلبية كافة
احتياجات العمالء من مختلف املنتجات واخلدمات
املصرفية.

الدستور منح البرملان
صالحيات واسعة
ولكن ال يتم تفعيلها
على أرض الواقع

يخطئ من يتصور أن مجلس النواب بال صالحيات أو أنه ال يملك أدوات رقابية تمكنه من
ممارسة دوره التشريعى والرقابى على أعمال الحكومة ،فقد منح دستور مصر الصادر فى
عام  2014مجلس النواب الذى يمثل السلطة التشريعية الكثير من الصالحيات التى لو
أحسن استغاللها لتغيرت الصورة الذهنية السلبية للبرلمان لدى الرأى العام.
فقد نصت المادة  129على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس
مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم ،أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
اختصاصاتهم ،وعليهم اإلجابة عن هذه األسئلة فى دور االنعقاد ذاته ،ويجوز للعضو
سحب السؤال فى أى وقت ،وال يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها».

محمد طرابيه يكتب:

ملفات ساخنة ً
جدا على أجندة مجلس النواب
مخصصا لدعم السلع التموينية؟!!
أين اختفى مبلغ  1.8مليار دوالر كان
ً

على
المكشوف

شركات األدوية املصرية تستخدم مواد غير صاحلة فى تصنيع الدواء
أما املادة  130فقد تضمنت النص على أنه «لكل
عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس
مجلس الـ ــوزراء ،أو أحــد نــوابــه ،أو أحــد ال ــوزراء،
أو نوابهم ،ملحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى
اختصاصاتهم .ويناقش املجلس االستجواب بعد
سبعة أيــام على األقــل مــن تــاريــخ تقدميه ،وبحد
أقصى ستني يو ًما ،إال فى حاالت االستعجال التى
يراها ،وبعد موافقة احلكومة».
بينما نصت املادة 131على أن «ملجلس النواب أن
يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد
نوابه ،أو أحد الــوزراء ،أو نوابهم .وال يجوز عرض
طلب سحب الثقة إال بعد استجواب ،وبناء على
اقتراح ُعشر أعضاء املجلس على األقــل ،ويصدر
املجلس قــراره عقب مناقشة االستجواب ،ويكون
سحب الثقة بأغلبية األعضاء .وفى كل األحوال،
ال يــجــوز طلب سحب الثقة فــى مــوضــوع سبق
للمجلس أن فصل فيه فى دور االنعقاد ذاته.
وإذا قــرر املجلس سحب الثقة من رئيس
مجلس الـــوزراء ،أو من أحــد نوابه أو أحد
الــــــوزراء ،أو نــوابــهــم ،وأعــلــنــت احلكومة
تضامنها معه قبل التصويت ،وجــب أن
تــقــدم احلــكــومــة اســتــقــالــتــهــا ،وإذا كــان
قــرار سحب الثقة متعل ًقا بأحد أعضاء
احلكومة ،وجبت استقالته».
أم ــا املـ ــادة  132فــقــد أوضــحــت أنــه
«يــجــوز لــعــشــريــن عــضــ ًوا مــن مجلس
الـــنـــواب عــلــى األقــــل طــلــب مناقشة
مـــوضـــوع عــــام الســتــيــضــاح ســيــاســة
احلكومة بشأنه».
فيما نصت املــادة  133على أن «لكل عضو من
أعــضــاء مجلس الــنــواب إب ــداء اقــتــراح برغبة فى
مــوضــوع عــام إلــى رئيس مجلس الـ ــوزراء ،أو أحد
نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم».
أما املادة  134فقد نصت على أن «لكل عضو من
أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيا ًنا
ً
عاجل ،إلى رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو
أحد الــوزراء ،أو نوابهم ،فى األمور العامة العاجلة
ذات األهمية».
بينما نصت املــادة  135على أن «ملجلس النواب
أن يشكل جلنة خاصة ،أو يكلف جلنة من جلانه
بتقصى احلقائق فى موضوع عام ،أو بفحص نشاط
إحــدى اجلــهــات اإلداريـ ــة ،أو الهيئات الــعــامــة ،أو
املشروعات العامة ،وذلك من أجل تقصى احلقائق
فى موضوع معني ،وإبالغ املجلس بحقيقة األوضاع
املــالــيــة ،أو اإلداريـــــة ،أو االقــتــصــاديــة ،أو إجــراء
حتقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من األعمال
السابقة أو غيرها ،ويقرر املجلس ما يراه مناس ًبا
فى هذا الشأن ،وللجنة فى سبيل القيام مبهمتها
أن جتمع ما تراه من أدلة ،وأن تطلب سماع من ترى
سماع أقواله ،وعلى جميع اجلهات أن تستجيب إلى
طلبها ،وأن تضع حتت تصرفها ما تطلبه من وثائق
أو مستندات أو غير ذلك .وفى جميع األحوال لكل
عضو فى مجلس النواب احلق فى احلصول على
أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق
بأداء عمله فى املجلس».
هذه بعض وليست كل الصالحيات التى منحها
الدستور الذى يعد أبو القوانني فى مصر للبرملان،
وهنا نتساءل :هل يفعل البرملان ونوابه هذه األدوات
الرقابية؟ وهــل يقوم البرملان بــدوره الرقابى على
الوجه املطلوب؟ وهل ميلك مجلس النواب القدرة
على محاسبة احلكومة ووزرائها؟
ولإلجابة عن هذه التساؤالت يؤسفنى القول أن
املجلس النيابى الــذى مضى على بدايته قرابة الـ
 15عشرة شهراً لم يستغل تلك الصالحيات ويفعلها
على أرض الواقع بالشكل املطلوب.
كما أن الــنــواب يتعاملون بنظرية «الــعــدد فى
الليمون» حيث يتقدمون بالكثير من األسئلة وطلبات
اإلحاطة والبيانات العاجلة ولكن دون أن يكون لها
تأثير أو مردود حقيقى على أرض الواقع.
ومــن املؤسف أيض ًا القول إن هناك الكثير من
القضايا الساخنة املــوجــودة على أجــنــدة مجلس
النواب وجلانه النوعية التى متثل (املطبخ) احلقيقى
ألعــمــال الــبــرملــان ،إال أن هــذه القضايا وامللفات
الشائكة ال تنال حظها الكافى من املتابعة واملناقشة
والتوصل مع احلكومة لنتائج فعليه خاصة بها.
وفــى هــذا السياق أشير إلــى عــدد من القضايا
اخلطيرة جداً والتى مت إدراجها على جدول أعمال
اللجان النوعية خالل األسبوع احلالى ،ففى جلنة
الزراعة والرى واألمن الغذائى متت مناقشة طلبات
اإلحــاطــة املقدمة مــن األعــضــاء هشام الشعينى،
ورائــف متــراز ،وهيثم احلــريــرى ،وأشــرف عمارة،
وتــامــر عــبــدالــقــادر ،بشأن زي ــادة أســعــار األسمدة
ونقص املعروض منها وسوء توزيعها فى اجلمعيات
الزراعية املختلفة ،وكذلك تــداول بعض األصناف
املغشوشة منها فى األســواق ملا له من تأثير سلبى
على اقتصاديات اإلنتاج الزراعى.
وفــى تصورى اخلــاص أن هــذه القضية خطيرة
جـ ــداً ألنــهــا تتعلق بــحــيــاة ومــعــيــشــة املــايــن من
املــزارعــن وأســرهــم ،كما أنها تتعلق بإنتاج مصر
من املزاد الغذائية سواء التى يتم استهالكها محليا
أو تصديرها للخارج ،حيث إنها تؤثر بالسلب على
انتاجية املحاصيل كما وكيفا ويجب أن تكون هناك
محاسبة للمتورطني فى جرائم املبيدات املغشوشة
التى تدمر صحة املصريني وتؤدى لتلف أوعدم منو
املحاصيل.
أما جلنة الصحة فقد كان لها نصيب كبير فى
فتح العديد من امللفات خالل األيام املاضية ومنها
طلب اإلحاطة املقدم من العضو محمد الكومى،

مصيلحى

عبدالعال
همام

فؤاد

األصناف
املغشوشة
من األسمدة
تهدد بتدمير
املحاصيل
الزراعية

حقن بعض
املرضى
باملستشفيات
اجلامعية
بـ(تركيبات)
غير مصرح بها

توجد فى مجلس النواب العديد من القضايا والملفات الشائكة التى يتم
«كروتتها» وعدم التعامل معها بقدر واف من المناقشة والدراسة
بشأن املخالفات فــى بعض شــركــات األدوي ــة التى
تخضع لقطاعات الــدولــة الســتــخــدام م ــواد غير
صاحلة فى تصنيع الدواء.
وكذلك طلب اإلحاطة املقدم من النائب محمد
أحمد فــؤاد ،بشأن انتشار بعض األدويــة التى يتم
استخدامها كنوع بديل للمخدرات ،عالوة على طلب
اإلحــاطــة املــقــدم مــن السيد العضو أحمد همام،
بشأن حقن بعض املــرضــى باملستشفى اجلامعى
التابعة جلامعة األزهر بتركيبة قام بها أحد األطباء
دون التصريح بذلك.
كما أن من بني امللفات املهمة التى فتحتها جلنة
الشئون الصحية مناقشة دور جهاز حماية املستهلك
وفقاً ملا ورد بتقرير املجلس القومى حلقوق اإلنسان
حــول ارتــفــاع أســعــار بعض السلع واخــتــفــاء بعض
األدوي ــة مــن األس ــواق على حساب ظهور عقارات
بديلة بــزيــادة وصلت إلــى  27ضعف ًا وهــو مــا يعد

انتهاكاً حلقوق املستهلك.
وكما نرى فإن كل هذه امللفات مهمة للغاية وتتعلق
بحياة وصــحــة ومستقبل املــايــن مــن املصريني،
ولكن من املؤسف أنــه رغــم سخونة هــذه القضايا
وخطورتها فــإنــه ال يتم التعامل معها باالهتمام
املطلوب حيث يتم االستماع لبيان مكتوب من الوزير
املختص أو مــن يكلفه بحضور اجــتــمــاع اللجنة،
وينتهى االجتماع بدون وضع حلول وضوابط محددة
للتعامل مع القضية التى يتم طرحها للنقاش.
وينطبق نفس الوضع على جميع أعمال اللجان
النوعية مبجلس الــنــواب ،والدليل على ذلــك أننا
لم جند إجابات وافية على تساؤالت أعضاء جلنة
الشئون االقتصادية للدكتور محمد على مصيلحى
وزيــر التموين والتجارة اخلارجية ،بشأن قــرارات
زيــادة أسعار السلع التموينية مما أدى إلى غضب
شعبى جتاه زيــادة هذه األسعار وفى هذا التوقيت

حيث إنه من املعلوم سابق ًا أنه مت توفير مبلغ مليار
و 800مليون دوالر (قبل حترير سعر الصرف) بناء
على توجيهات مــن الرئيس عبدالفتاح السيسى
بتوفير السلع اإلستراتيجية ملدة  6أشهر قادمة.
وهنا نتساءل :ما أوجه انفاق مبلغ املليار و800
مليون دوالر التى خصصها الرئيس السيسى لدعم
السلع األساسية؟ ومتى يتوقف مسلسل االرتفاع
اجلنونى لألسعار فى مصر؟
ويرتبط بنفس القضية امللف الذى فتحته جلنة
الطاقة والبيئة فــى اجتماع خــاص هــذا األسبوع
ملناقشة طلب اإلحــاطــة املــقــدم مــن النائب حسن
خليل ،بشأن ارتــفــاع أسعار الكهرباء مبا ال يتفق
مــع االســتــهــاك فــى فصل الــشــتــاء ممــا يــدل على
أن الفواتير يتم طبعها دون النظر إلــى ق ــراءات
العدادات.
وطاملا نتحدث عن األسعار فال ميكن أن نتجاهل

طلب اإلحــاطــة املقدم من النائب محمود حسني،
بشأن رفــع رســم العضوية مبركز شباب اجلزيرة
وال ــذى ناقشته جلنة الشباب والــريــاضــة برئاسة
محمد فــرج عامر هــذا األســبــوع ،وهــو امللف الذى
يدفعنا لــلــتــســاؤل :مل ــاذا متــت املــغــاالة فــى أسعار
عضوية مركز شباب اجلــزيــرة والــتــى وصلت إلى
 30ألف جنيه للعضوية رغم أن املركز تابع لوزارة
الشباب ومت انفاق أكثر من  400مليون جنيه من
أموال الشعب على أعمال التطوير به؟ ومتى يشعر
الــوزيــر خالد عبدالعزيز بحال الغالبة ومينحهم
فرصة للحصول على عضوية هذه املراكز واألندية
التى تقام ويتم تطويرها بــأمــوال الشعب أم أنها
ستظل حكراً على أوالد األكابر.
ولذلك أؤكد من جديد على أنه توجد فى مجلس
النواب العديد من القضايا وامللفات الشائكة التى
يتم (كروتتها) وعــدم التعامل معها بقدر واف
من املناقشة والدراسة ووضع حلول للمشاكل
واألزم ـ ــات الــتــى تــهــدد حــيــاة املــصــريــن فى
حاضرهم ومستقبلهم.
وف ــى ه ــذا الــســيــاق أشــيــر إل ــى أن هــذه
حقائق واضحة وجلية على أرض الواقع
ولــيــســت مــجــرد آراء شخصية كــمــا قد
يــتــصــور الــبــعــض ،حــيــث كشفت دراس ــة
مهمة صــدرت مؤخراً بعنوان «البرملان
املصرى :بيئة ضاغطة وفرص مهدرة»
أنـ ــه فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــدور الــرقــابــى
للمجلس ،فــإنــه لــم يختلف كثيرا فى
درج ــة ضعفه رغ ــم تــعــدد أدواتــــه عن
ال ــدور التشريعى ،فلم يشهد دور االنعقاد األول
مناقشة أى استجواب للحكومة ،حيث عمد رئيس
البرملان د .على عبدالعال إلــى عــدم مناقشة 11
قدمها النواب فى دور االنعقاد املاضى،
استجوابا ّ
بشكل مخالف لــلــمــادة  130مــن الــدســتــور ،التى
نصت على مناقشة االســتــجــواب بعد  7أيــام من
ّ
تاريخ تقدميه ،وبحد أقصى  60يوما ،منها سبعة
استجوابات ضد وزير التموين السابق خالد حنفى،
بشأن فساد منظومة القمح ،وثالثة آخرين ضد
وزير التعليم الهاللى الشربينى ،بشأن تكرار وقائع
تسريب االمتحانات.
فيما ك ــان اســتــخــدام بقية األدوات الرقابية
مثل طلبات اإلحــاطــة واألســئــلــة مــحــدودا بشكل
ملحوظ وال يتناسب مع التخبط الواضح فى األداء
احلكومى ،وعلى الرغم من أن البرملان واجه هجوما
من الــرأى العام أثناء مناقشة برنامج احلكومة،
إال أنــه صــوت على املــوافــقــة عليه فــى غياب ثلث
النواب ،ولم يرفض بيان احلكومة سوى  39نائبا
من بني أعضاء حتالف  ،30-25وعلى الرغم من
أن عدد األسئلة املوجهة من النواب للوزراء بلغت
 472سؤاال خالل دور االنعقاد األول ،إال أن ما متت
اإلجابة عليه شفهيا داخل قاعة املجلس كان فقط
 45س ــؤاال ،وفيما يتعلق ببقية األدوات الرقابية
وصلت طلبات اإلحاطة إلى نحو  2200نظر منها
املجلس نحو  324طلبا فقط ،و  1000بيان عاجل
لم ينظر منها املجلس سوى  ،265وإحالة  31بيانا
إلى اللجان النوعية ،كما ناقش املجلس  315طلبا
للحديث فى املشكالت التى يعانى منها املواطنون
فى املجاالت املختلفة كالصحة والتعليم واإلسكان
وح ــوادث الــطــرق وارتــفــاع أســعــار األدوي ــة والسلع
الرئيسية ،لكن دون أى مساهمة من البرملان فى
عالج أوجه اخللل محل طلبات احلديث ،كما عمد
املجلس إلى إنشاء جلنة تقصى حقائق وحيدة حول
فــســاد القمح والــتــى كشف تقريرها فــى /8/10
 2016عــن األطـ ــراف املسئولة مسئولية جنائية
وتــأديــبــيــة ومــدنــيــة وسياسية بــشــأن فــســاد توريد
القمح.
وكشفت الدراسة أن ضعف أداء البرملان إنعكس
على نظرة الشارع له ،ففى االستطالع الذى أجراه
املركز املصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة» ،حول
تقييم املــواطــنــن ألداء مجلس الــنــواب ،أوضحت
نــتــائــج االســتــطــاع أن ال ــش ــارع املــصــرى منقسم
حــول تقييم أداء مجلس الــنــواب فى نهاية الشهر
الرابع النعقاده بصورة شبه متساوية ،حيث بلغت
نسبة املوافقني على أدائــه  %35فقط ،بينما بلغت
نسبة غير املــوافــقــن  ،%31وبلغت نسبة الذين
لــم يستطيعوا التحديد  ،%33وأوضــحــت نتائج
االستطالع أن نسبة املوافقني على أداء مجلس
النواب تنخفض بارتفاع املستوى التعليمى ،حيث
تبلغ نسبة املوافقني على أدائه  %43بني احلاصلني
على تعليم متوسط أو أقل ،وتنخفض إلى  %20بني
احلاصلني على تعليم جامعى أو أعلى ،وترتفع نسبة
من يوافقون على أداء نواب دوائرهم من  %29فى
احلضر إلى  %49فى الريف ،وتنخفض نسبة من
أجابوا بأنهم ال يستطيعون التحديد من  %39فى
احلــضــر إلــى  %29فــى الــريــف ،وميــكــن عــزو ذلك
إلى أن سكان الريف يكونون على معرفة بالنائب
شخصيا بصورة أكبر من احلضر مما يساعدهم
على تقييم أدائه.
فى النهاية ميكن القول إن أداء املجلس سواء
من ناحية التشريع أو الرقابة أو منط التفاعل
بني أعضائه أو شكل التحالفات داخله أو طبيعة
العالقة مع احلكومة ،ال ينبئ بأداء برملانى فيما
تبقى مــن الفصل التشريعى قــد يعدل مــا مال
مــن أوض ــاع ،أو يصحح مــا حــاد عــن املــســار ،أو
يوضح ما استعصى على الفهم أو ما ابتعد عن
املنطق ،إال إذا كانت هناك إرادة حقيقية من
داخل البرملان أو من خارجه بشد أوتار البرملان
الضعيفة ،حتى اآلن ،وإكــســاب هــذه املؤسسة
املهمة قدرا معتبرا من املصداقية.
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استبعاد قيادات
اإلخوان من البورصة
والزراعة وشركات
توزيع الكهرباء والغاز
و الضرائب واملالية

حكايات
وأسرار

تفاصيل اجتماعات الرئيس مع قيادات األجهزة األمنية
املطالبة باإلسراع فى تطهير مؤسسات الدولة من اإلخوان وأنصارهم
بالل الدوى

جنيدى

خصم نقاط على املخالفات من
رصيد خاص بترخيص القيادة

نظام جديد
للمخالفات املرورية
أوضـــــــح الـــــلـــــواء عــاصــم
جنيدى اخلبير املـــرورى أن
قانون املــرور احلالى وكافة
األمور املنظمة حلالة الشارع
امل ــص ــرى مـ ــرور ًيـ ــا تتضمن
أم ـ ــورا ج ــي ــدة ..ومـــن ث ــم ال
حــاجــة لتغليظ الــعــقــوبــات
امل ــروري ــة فــى قــانــون امل ــرور
اجل ــدي ــد املـــعـــروض حــالــي ـاً
على مجلس النواب ..إال أنه
يرى أن حالة التطبيق تشهد
فجوة كبيرة ..تعود للرشاوى
والواسطة واملحسوبية.
وكــشــف جــنــيــدى أن مصر
تعد ضمن أسوء  10دول فى
الــعــالــم مــن حــيــث احلـــوادث
املـ ــروريـ ــة ..ويــقــدر اجلــهــاز
املـ ــركـ ــزى لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة
واإلح ــص ــاء ع ــدد احلـــوادث
فى  2015بـ  14500حادثة،
ولــذلــك اســتــحــدث مــشــروع
الــــقــــانــــون اجلــــديــــد آلــيــة
جــديــدة ..هــى خصم نقاط
على املــخــالــفــات مــن رصيد
خـ ــاص بــتــرخــيــص الــقــيــادة
لتصبح بعده الرخصة غير
صــاحلــة ..ولــكــن هــذا األمــر
أي ــض ــا مـــرهـــون بالتطبيق
الفعلى والفعال.

خ ــال األس ــب ــوع املــاضــى كــانــت مؤسسة
الرئاسة فى حالة نشاط دائم ..وكالعادة
الــرئــيــس عبدالفتاح السيسى يقرأ
وي ــت ــاب ــع كـــل ال ــت ــق ــاري ــر األمــنــيــة
والسيادية والرقابية التى يتم
حتويلها له لالطالع عليها
وابـــــداء الــــرأى فــيــهــا..
أكـــوام مــن التقارير
املهمة جدا والسرية
جــدا والسرية للغاية
يــدخــلــهــا ال ــل ــواء عــبــاس
كامل مدير مكتب الرئيس
للعرض على الرئيس السيسى..
ومع تزايد كميات التقارير وعددها
قــرر الــرئــيــس السيسى االجــتــمــاع مع
عــدد مــن الــقــيــادات األمنية واملتمثلة فى
عــدد مــن املسئولني األم ــن الــكــبــار ..والتى
تــســمــى بـــ«املــجــمــوعــة األمــنــيــة والــســيــاديــة
والرقابية» والتى تضم «وزيــر الداخلية ووزير
الــدفــاع ..ورئــيــس املــخــابــرات العامة ورئيس

الرقابة اإلداريـــة» ورئيس الــــوزراء ....ووزيــر
اخلارجية».
ك ــان االجــتــمــاع يــهــدف لــلــتــعــرف عــلــى آخــر
التطورات على الساحة املصرية والعربية
والـــدولـــيـــة ..وكــيــفــيــة تــأمــن اجلــبــهــة
الــداخــلــيــة ..ومناقشة مــا حــدث فى
االعــتــداء على الكمائن بشمال
سيناء!!
الــتــقــاريــر ال ــت ــى تصل
للرئيس مبثابة «كشاف
ضوء» على األسرار
اخلفية التى حتدث
ف ــى م ــص ــر ..وأيــضــا
حتتوى هذه التقارير على
مــقــتــرحــات مهمة لــعــدد من
األم ــور احلــيــويــة ..فقد عرضت
بعض التقارير اقتراحات مهمة على
مؤسسة الرئاسة والتى من شأنها أن
تعلى من قيمة وهيبة الدولة ..وتساعد على
إعــادة االستقرار ملؤسسات الــدولــة ومــن هذه
املقترحات:
امل ــق ــت ــرح األول :ضــــــرورة حتــــرك جميع
مؤسسات نحو تطهير نفسها من أذناب جماعة

السيسى:
«ملوا السالح غير املرخص
من أيدى املواطنني» ..وراجعوا
تراخيص السالح الصادرة منذ 25
يناير  2011حتى
اآلن

اإلخ ــوان الذين يسيئون ملؤسساتهم ويثيرون
باقى زمالئهم ..ويتولون تنفيذ مهمة اسقاط
املؤسسات مؤسسة تلو األخـــرى ..فالبد من
االســــراع الــفــورى نحو التطهير ال ــذى تأخر
كثيرا ..وعــدم االســراع فيه اآلن يضر الدولة
أكثر وأكثر.
املقترح الثانى :اللجوء فى بداية األمــر إلى
املؤسسات احليوية والتى يتواجد فيها أعضاء
منتمون لإلخوان واستبعادهم وهذه املؤسسات
هى «البورصة ..وزارة الزراعة ..شركات توزيع
الكهرباء ..وشــركــات حتصيل فواتير الغاز..
ومصلحة الضرائب ..ووزارة املالية ..ألن وجود
أعضاء فاعلني من املنتمني لإلخوان فى هذه
املؤسسات خطر على األمن القومى املصرى.
املقترح الثالث :زيــادة حجم التعاون األمنى
بــن األجــهــزة األمــنــيــة والتنسيق فيما بينهم
خاصة أن هــذه الفترة حتتاج إلــى التفاهمات
املشتركة والتعاون املشترك خاصة فى األمور
املتعلقة باجلانب املعلوماتى.
وبناء عليه طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى
اجتماعا مع قــيــادات املجلس األعلى للقوات
املسلحة والــشــرطــة ..وخــال االجتماع طلب
الرئيس السيسى ضــرورة التركيز على تأمني

تــقــدم إبــراهــيــم ســعــودى املــرشــح السابق ملنصب
نقيب املــحــامــن ..بــبــاغ رق ــم  44عــرائــض قصر
النيل ..ضد سامح عاشور نقيب املحامني ..يتهمه
فيه بإهدار مليار ونصف مليار جنيه من ميزانية
النقابة العامة.
وقــال «ســعــودى» إن «عــاشــور» أهــدر مليارا و500
مليون جنيه من ميزانية النقابة ..مشي ًرا إلــى أن
«عــاشــور» ..لم يعرض ميزانية النقابة ..منذ عام
 ٢٠٠١وحتى  ..٢٠١٥وأنــه أهــدر  ٣٠مليون جنيه
ملوظفى النقابة ٢٠ ..منها للنقابة العامة ..و١٠
للنقابة الفرعية ..باإلضافة إلى إهدار مليون جنيه
لصالح موقع النقابة فى السنة.
وأضــاف أن «عــاشــور» أهــدر اثنني ونصف مليون
جنيه على مؤمتر بورسعيد لسنة  ..٢٠١٥والــذى
عقده قبل إجراء انتخابات النقابة العامة فى نوفمبر
املــاضــي ..مشيرا إلــى أن هناك  ٧٠٠مليون جنيه
مستحقة من وزارة العدل إلى النقابة ..وفقا ملا ذكره
عاشور خالل حوار تليفزيونى له مع أسامة كمال..
ولم يتم ذكرها مبيزانية النقابة من األساس.

بعد حتالفه مع «إيران» واحلرس الثورى

ق ــط ــر أع ــل ــن ــت الــتــخــلــى عـ ــن دع ــم
خالد مشعل رئيس السياسى حلركة
حــمــاس بــعــد إعـــان ب ــدء االنــتــخــابــات
على املنافسة على ترشيحات املكتب
السيسى حلركة حــمــاس ..والــبــدء فى
دعــم «اســمــاعــيــل هنية» ال ــذى يحظى
بدعم شديد من قبل اململكة العربية
السعودية بعد حالة الغضب السعودى
القطرى مــن تــقــارب خــالــد مشعل مع
«إيـــــران» ومت ــادي ــه فــى الــعــاقــات مع
رجـــال احلـــرس الــثــورى اإلي ــران ــى عن
طريق «رمضان شلح» أمني عام حركة
اجلــهــاد اإلســامــى املــوالــيــة إليـ ــران..
واملــدعــومــة ماليا وعسكريا وتدريبا
وتسلحا ومتــويــا ..الــذى يــزور إيــران

كــثــيــرا ويتلقى تعليمات مــن احلــرس
الثورى اإليرانى.
ت ــق ــارب «مــشــعــل» م ــن إيـــــران جعل
الــتــحــالــف الــســعــودى الــقــطــرى يبحث
عــن بديل لــه ..وكــان إسماعيل هنية
الـــذى يحظى بــتــوافــق مــع السعودية
الذى عادة يخرج ليمدح امللك سلمان
وميــدح مشاركة السعودية فى متويل
حركة حماس ودفــع رواتــب املوظفني
فى غــزة ..وأيضا على عالقة وثيقة
جدا مع «ولــى ولى العهد السعودى»
محمد بــن سلمان ويــدعــوا لــه على
منابر مساجد غزة خاصة أن امللك
ســلــمــان وجنــلــه محمد بــن سلمان
تكفال بإنشاء «احلى السعودى».

عبدالعال

كــشــف أحــمــد عــســكــر الــبــاحــث املــســاعــد
مب ــرك ــز األهــــــرام ل ــل ــدراس ــات الــســيــاســيــة
واإلستراتيجية أن إحالة احلكومة التفاقية
جزيرتى تيران وصنافير إلى مجلس النواب
س ــوف ي ــؤدى إل ــى تــنــازع محتمل لسلطات
ال ــدول ــة ال ــث ــاث الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة
والتنفيذية.
وأكد عسكر فى دراسة له بعنوان «مجلس
النواب واتفاقية تيران وصنافير» ،أن إحالة
هذه االتفاقية للبرملان قد يضفى مزيدا من
التعقيد ..كونها تُقحمه فى أمر معروض على

إسماعيل

الــقــضــاء ..ممــا سيترتب عليه مواجهة بني
السلطات ..وكــذا مواجهة الحقة مع إنفاذ
الدستور والقانون ..كون القضاء حكم بأمر
قد يخالفه البرملان .وقد شهد ائتالف دعم
مصر انقسام ًا بــن أعــضــائــه ..حيث هدد
فريق بــه بترك االئــتــاف حــال إل ــزام نــواب
االئتالف باملوافقة على االتفاق .بينما تباينت
مــواقــف أحـ ــزاب أخ ــرى بــن رف ــض وتأييد
االتفاقية .إذ أعلن الوفد والدستور واملصرى
الــدميــقــراطــى وائ ــت ــاف  30/25رفضهم
لالتفاقية ..بينما وافقت أحزاب أخرى.

خطة أحمد عز
لرفع أسعار احلديد

قطر والسعودية تتخليان
عن «مشعل» وتؤيدان «هنية»

األربعاء 2017/2/15

الكشف
عن تراخيص سالح
لإلخوان فى «»9
محافظات
ينتشر بها قادة
اجلماعة

النيابة العامة حتقق فى خفايا الصراع القادم بني البرملان والقضاء
وقائع إهدار  1.5مليار واحلكومة بسبب اتفاقية «تيران وصنافير»
جنيه داخل نقابة املحامني

عاشور

العـدد 205

احل ـ ــدود ومــنــع عــمــلــيــات تــهــريــب ال ــس ــاح..
وضـ ــرورة اســتــمــرار حــالــة اليقظة والــتــدريــب
املستمر ..وتتبع العناصر االجرامية والسيطرة
على العناصر االرهابية وعــدم التهاون فى
مواجتها بكل قوة.
الرئيس السيسى أشار على ضرورة
«لــم الــســاح مــن أيــدى املواطنني
املخالفني للقانون» وقــال «ملوا
الــســاح غير املــرخــص من
أي ــد ال ــن ــاس ..عايزين
نقلل نسبة امتالك
واســــــــتــــــــحــــــــواذ
املـــــواطـــــنـــــن عــلــى
السالح ..راجعوا جميع
رخص السالح الصادرة منذ
 2001وحتى اآلن.
وعلى أثــر ذلــك كانت التعليمات
املــشــددة بــضــرورة االس ــراع فى إعــادة
النظر فى تراخيص السالح التى صدرت
خــال ال ـــ 6ســنــوات املــاضــيــة ..ومت الكشف
عــن وج ــود رخ ــص س ــاح أصــحــابــهــا تــوفــوا..
ونقلت الترخيص إلى أبناء الشخص صاحب
الترخيص ..وهذا مخالف ..وكانت التعليمات

بضرورة الغاء الترخيص والعمل على تسليم
السالح ألجهزة الشرطة ..ومت الكشف أيضا
عــن وجــود عــدد كبير جــدا مــن صــدور رخص
للسالح خــال عــام جماعة اإلخــوان وكانت
بأعداد كبيرة جدا خاصة فى مديريات
أمــن «الــقــاهــرة واجلــيــزة والقليوبية
وبنى سويف والفيوم والشرقية
والــدقــهــلــيــة واملــنــيــا وأســيــوط
وسوهاج وأسوان ومطروح»
وهـــــــى املـــحـــافـــظـــات
املتواجد بها أعضاء
ك ــب ــار مـ ــن جــمــاعــة
اإلخ ـ ــوان ولــهــم توغل
واضـــح بــهــا ..وق ــد بلغت
أعداد تراخيص السالح التى
حصل عليها قــيــادات وأعــضــاء
جماعة اإلخ ــوان حوالى « »21ألف
ترخيص لقطعة سالح ..كانت التعليمات
هى ضرورة «لم السالح من أيدى املواطنني»
وهــو ما حــدث بالفعل ..فقد جنحت األجهزة
األمنية ورجال األمن العام فى جلب السالح من
أيد املخالفني واستهداف جتار سالح والقبض
على عدد كبير من املهربني.

مشعل

رجــل احلــديــد «أحــمــد عــز» يعقد اجتماعات
مطولة مــع عــدد مــن كــبــار مساعديه مــن أجل
التوصل لنتيجة ايجابية حلروبه الداخلية التى
يخوضها مع حيتان احلديد اجلدد فى مصر.
«عــز» يــحــاول الــعــودة مــرة أخــرى للتحكم فى
ســوق احلــديــد عــن طــريــق رفــع أســعــار احلديد
مجددا إلى أكثر من « »10آالف جنيه للطن..
بزيادة عالية جدا عن األسعار العاملية ألكثر من
«.»50
«عز» قرر النزول بحملة إعالنية ضخمة فى
الفضائيات اجلديدة فى البرامج املؤثرة للفت
نظر املــواطــنــن ..واســتــخــدام عــبــارة «حديد
عــز ..بــأمــوال مصرية ..صناعة مصرية»..
وقرر أيضا بعد انخفاض سعر الــدوالر خالل
األسبوع املاضى خفض السعر إلى «»9000
جنيه للطن بشكل مؤقت.

عز

مفاجآت مثيرة فى التقارير الرقابية املقدمة للرئيس السيسى
وزير التموين بطىء فى السيطرة على وزارته ..وهناك غضب شعبى

تكليف الرقابة اإلدارية مبراجعة «الذمة املالية للمسئولني احلكوميني»

بالل الدوى
خـــــال األســــبــــوع املــــاضــــى كــانــت
احل ــك ــوم ــة وأوضـ ــاعـ ــهـ ــا وأح ــوال ــه ــا
ووزراؤهــا هى الشغل الشاغل للرئيس
السيسى فقد رصــدت تقارير أمنية
ورقــابــيــة مت تقدميها للرئيس خالل
األيــام املاضية ..فى السطور القادمة
نرصد عددا من التوصيات واملفاجآت
التى تضمنتها تلك التقارير والقرارات
التى مت اتخاذها فى هذا الشأن.
 -1بطء وزيــر التموين اللواء محمد
الشيخ فى السيطرة على وزارت ــه من
جــهــة ..والسيطرة على األســعــار من
جهة أخــرى مما سبب فى زيــادة حالة
الغضب الشعبى نتيجة انفالت األسعار
وعــدم وجــود مراقبة حكومية مبا فيه
الكفاية!!
 -2ضرورة حترك احلكومها بكاملها

املراقبة الشديدة لقيادات الصف الثانى باجلهاز اإلدارى ورصد أموالهم
نحو حتقيق تـــوازن بــن توفير السلع
األســاســيــة للمواطنني وبــن توفيرها
بــأســعــار معقولة ومــراقــبــة الــســوق..
والتنسيق بني مباحث التموين ..ووزارة

الــتــمــويــن ..وجــهــاز حماية املستهلك
والــرقــابــة اإلداريـــة التى اشتركت فى
عمليات املراقبة على األسواق!!
 -3تـــرك املــســئــولــيــة ل ــل ــواء محمد

عــرفــان رئــيــس الــرقــابــة اإلداريـــــة فى
مراقبة املسئولني احلكوميني ومراقبة
أيــضــا األســــواق والــعــمــل على البحث
والــتــحــرى عــن الــذمــة املــالــيــة جميع

املسئولني احلكوميني عن التعامل مع
التجار س ــواء فــى شــركــات املجمعات
االســتــهــاكــيــة أو ش ــرك ــات الــتــجــزئــة
احلكومية أو حتى الذمم املالية ملفتشى
التموين املتابعني لــأســواق ومصانع
الــغــاز واملــخــابــز ..بــل وإعـ ــداد دراســة
مبدئية عن أوضاع الشركات احلكومية
اخلاسرة التى تنتج سلع وتقدم خدمات
للمواطنني.
 -4تــقــدمي الــرقــابــة اإلداريـــــة دليل
كامل عن كافة قيادات الصف الثانى
فى اجلهاز اإلدارى للدولة والبحث فى
ذمتهم املالية ..وعــدم التهاون مع أى
منهم.
 -5ضــــــرورة الــتــخــلــى عـــن تعيني
مستشارين للوزراء بكثافة خاصة أن
حكومة شريف إسماعيل توسعت كثيرا
فى االستعانة بـ«مستشارين للوزراء»
وهــم يكلفون ميزانية الدولة مليارات
طائلة فى ظل نداءات متكررة بضرورة
تقشف احلكومة وتقليل االنفاق لها.
 -6ع ــدم الــتــوســع فــى الــتــعــامــل فى
الوزارات واملؤسسات والهيئات الكبرى
مع مكافآت وحوافز وبدالت املسئولني
بالعملة الصعبة ..وتقليلها وتقنينها
بعد تــرك غير املستحقني لــهــا ..على
أن تــصــرف بــاجلــنــيــه امل ــص ــرى بــدال
من الدوالر.

عدم صرف حوافز
وبدالت ومكافآت
املسئولني الكبار
بالدوالر ..واستبدالها
باجلنيه وتقليلها

الشارع
المصرى

التخلى عن المستشارين
فى الوزارات بعد تزايد
عددهم فى عهد
شريف إسماعيل

بعد التجديد له للمرة الثالثة:

قصة صعود شريف إسماعيل من «القاع» إلى رئاسة احلكومة
بدأ فى شركة موبيل ثم انتقل إلنبى وكان سيخرج للمعاش فى  2007ألسباب صحية
«شريف إسماعيل» ..حديث الشارع املصرى اآلن..
فالرجل مستمر فــى منصبه رغــم عــدم رضــا الغالبية
العظمى من املصريني ..فهو من رؤساء الوزراء الذين ال
عالقة لهم بالشارع ..من الصعب عليه ترك مكتبه يجلس
على كرسيه كاملوظفني ..ال يتحرك ..يسمع فـ«يطاع»..
وزراؤه مثله متاما ..يجلسون فى مكاتبهم نصف وزرائه
على األقل ال عالقة لهم مبشكالت املواطنني ..الشارع
يغلى وهو وهم نائمون ..غائبون تائهون ..غارقون فى
النوم بعيدا عن هموم الناس فـ«نار» األسعار حترق البلد
من شرقها لغربها ..وعيون الناس بها الكثير من املظالم
والشكوى من تــردى األوض ــاع ..وهــذا ليس جتنبا على
«شريف إسماعيل» وحكومته ..بل هى احلقيقة التى البد
أن يعلمها.
«شريف إسماعيل» أصبح هو املشكلة بذاتها ..الرأى
الــعــام يــريــد تغييره هــو ونــصــف وزرائــــه على األق ــل..
حكومته حكومة مكاتب ..وزراؤه وزراء كوارث ....سنوات
حكومته بلغت قمة املعاناة ..قمة الديون ..قمة التورط
فى قضايا خالفية تهم الوطن.
م ــن هــنــا كـ ــان س ـ ــؤال الــكــثــيــريــن :م ــن ه ــو شــريــف
اسماعيل؟! من أيــن جــاء؟! كيف صعد حتى وصــل إلى
رئــيــس وزراء يــقــوم بتغيير وزرائـــه م ــرات عــديــدة وهو
مستمر.
والسؤال األهم :هل خدمته الظروف حتى يستمر فى
منصبه؟! وكيف استحوذ على ثقة القيادة السياسية..
وإلى التفاصيل!!
هو :شريف إسماعيل من مواليد  6يوليو  ..1955يبلغ
من العمر اآلن  62عاما وتخرج من كلية الهندسة قسم
امليكانيكا بجامعة عني شمس ..عمل ملدة عام فى شركة
«موبيل» فــور تخرجه عامخ  ..1978ثــم انتقل للعمل
فى شركة «انبى» ملــدة تقترب من العشرين عاما حتى
عام  2000ليترقى وكيال لــوزارة البترول ثم ينتقل إلى
شركة ايجاس حتى عام  ..2007فى هذه األثناء دارت
مناقشات عديدة حول امكانية تقاعده وإحالته للمعاش
بسبب مرضه الشديد وإجرائه عدد كبير من العمليات
اجلراحية احلساسة ..وظــل مصير شريف اسماعيل
طــوال عــام  2007غير مــعــروف ..لــدرجــة أن املهندس
سامح فهمى وزير البترول وقتها قرر إحالته للمعاش..
لكنه تلقى كثيرا من الوساطات اخلاصة بـ«ترقية شريف
اسماعيل» ليتولى رئاسة شركة جنوب الــوادى القابضة
للبترول ..كــان منصب رئيس القابضة جلنوب الــوادى
شــاغــرا ..كــان طموح شريف اسماعيل تولى هذا
املنصب خــاصــة أنــه سيقربه مــن ســامــح فهمى
مثلما كــان قريبا منه كــل مــن املهندس محمود
نظيم ..واملهندس طارق احلديدى ..واملهندس
أســامــة كــمــال ..واملــهــنــدس محمد شعيب..
واملــهــنــدس هــانــى ضــاحــى ..واملــهــنــدس خالد
عبدالبديع ..واملهندس مجدى توفيق.
لــهــذا أراد «شــريــف إســمــاعــيــل» أن يتقرب
مــن املهندس سامح فهمى ويــكــون مثل
هــــؤالء ال ــذي ــن يــحــكــمــون وزارة
البترول وعددهم  7قيادات..
أراد شــريــف إســمــاعــيــل أن
يكون هو الـــ ..8فكانت معظم
فهمى
الوساطات تأتى لسامح فهمى

وساطات كثيرة كانت وراء
ترقيته رئي ًسا للقابضة
لجنوب الوادى للبترول

تلقى خبر
تكليفه بالوزارة
داخل مسجد
باإلسكندرية

إسماعيل

أطلق «حليته» خالل عام حكم اإلخوان
حتى يترقى شريف إسماعيل ملنصب رئيسا للشركة
الــقــابــضــة جلــنــوب الــــوادى لــلــبــتــرول ..وه ــو مــا يحدث
بالفعل ..فقز وتولى شريف اسماعيل املنصب وظل به
حتى جــاءت أح ــداث  25يناير  ..2011وفوجئ
اجلميع بــتــردد اســم شــريــف اسماعيل لتولى
املنصب الـــــوزارى ..ليأتى عصر اإلخـــوان..
ولنفاجأ أكــثــر وأكــثــر بقيامه تــرك حليته..
ليكون أول وزير بترول من أصحاب اللحى..
وخالل فترة ثورة  30يونيو  2013يتقرب من

األجــهــزة املعنية بعد طلبه تأمني مستودعات البترول
والغاز والتكرير ..حتى ال يتم احراقها فتشتعل مصر عن
آخرها ..ويتم إعداد خطة كبرى لتأمني جميع املنشآت
البترولية بطول مصر وعرضها ..ليظل فى منصبه فى
وجــود املستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبالد..
ويتقرب شريف اسماعيل من املهندس إبراهيم محلب
رئيس الوزراء وقتها.
شــريــف اســمــاعــيــل ك ــان يصلى اجلــمــعــة فــى إحــدى
مساجد مدينة االسكندرية فى إحدى زياراته لـ«ابنته»

كان حلم حياته التقرب من سامح
فهمى وزير البترول السابق

املــتــزوجــة فــى االسكندرية وج ــاءه خبر اخــتــيــاره لتولى
منصب وزير البترول فكانت أول قراراته الشخصية هى
«إزالــة اللحية» ..وعندما اتصلت به األجهزة الرقابية
تكتم على األمر حتى مت إعالنه ولم يخبر به أسرته.
وبــنــفــس الــتــصــرف ك ــان املــهــنــدس شــريــف اسماعيل
وزيــرا للبترول حتى شهر سبتمبر  ..2015فقد ذهب
للمملكة العربية السعودية وجاءه اخلبر وهو فى احلرم..
خبر اختياره لتولى مهمة رئاسة وزراء مصر ..فقد مت
التواصل معه قبل أى شخص وابالغه باختيار الرئيس
السيسى له لدرجة أنه مت ارســال له األمن واحلراسات
اخلاصة للسعودية وهو فى مكة.
شريف اسماعيل نال ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى
بعد أن قــدم لــه رؤيــة واضــحــة جــاهــزة للتنفيذ الفورى
مكونة من  3بنود:
البند األول :ضــرورة تسوية ديــون الشركات األجنبية
الــعــامــلــة فــى مــصــر والــعــمــل عــلــى وض ــع جـــدول زمنى
حلصولها على مستحاقتها بــدال من رحيلها عن مصر
مما يفقد مصر هيبتها وسمعتها أمام العالم ..ومتادى
األمــر إلــى قيام عــدد مــن احلكومات األجنبية بتقدمي
شــكــوى لــاحتــاد األوروبــــى ضــد مصر لــعــدم حصولها
على مستحاقتها من احلكومة املصرية املمثلة فى وزارة
البترول!!
الــبــنــد الــثــانــى :ضـــــرورة ابـــــرام عــقــود ج ــدي ــدة مع
الشركات الدولية من أجل البحث والتنقيب عن البترول
ومشتقاته ..والغاز ..والثروات املعدنية ..وهو من شأنه
أن يرفع أسهم مصر عامليا من الناحية االقتصادية على
اعتبار أنها حتظى بثقة الشركات الدولية املــؤثــرة فى
صنع القرار فى عدد من الــدول الغربية ومنها «برتيش
بتروليم» أو « ..»PPوأيــضــا مت ارف ــاق فــى هــذا البند
دراســـات عــديــدة قــامــت بها وزارة الــبــتــرول ممثلة فى
مركز بحوث بترول على عــدد من املــواقــع الصحراوية
وتأكد بالفعل من وجود بترول ..وآبار كثيرة وكبيرة فى
عدد من املناطق الصحراوية خاصة فى منطقة خليج
السويس ..والصحراء الغربية ..وأيضا دراســات متت
على املناطق البحرية وتأكد وجــود مناطق وآبــار كبيرة
جدا فى املياه اإلقليمية املصرية بها «غاز طبيعى» ..وهو
ما أدى إلى التوجه إلى امتام عدد من االتفاقيات املهمة
اخلاصة بـ«حتديد وتعيني احلدود واملياه االقليمية» حتى
يتسنى ملصر التوقيع مع شركات جديدة ..لالستفادة من
االكتشافات اجلديدة فى أقرب وقت.
البند الثالث :خطة لترشيد الدعم الــذى وصــل إلى
مــعــدالت غير مسبوقة فــى تــاريــخ مصر بعد أن وصل
إلــى  130مليار جنيه وفــى تصاعد مستمر مما سينتج
عنه كارثة مدوية من املمكن أن تــؤدى إلعــان افالس
مصر ..نتيجة زيادة جميع الدين الداخلى وعجز املوازنة
خــال سنوات قليلة ..فقد قــام بتجهيز خطة لتوصيل
الدعم ملستحقيه وتقليله خالل  5سنوات إلى  30مليار
جنيه ..وهى اخلطة املطلوبة جدا فى مصر طبقا آلراء
املتخصصني لكن البد من مراعاة البعد االجتماعى..
وحتقيق تكافل اجتماعى.
شريف اسماعيل نفذ اخلطة باحلرف الواحد لكنه
فى النهاية أصبح «عبئا على الرئاسة والرئيس ومصر
كلها» ..واحلل استبعاده هو شخصيا وليس جتديد الثقة
فيه أو إعادة ترميم حكومته!!

اقترح  3خطط
على الرئيس
السيسى وهى:
 - 1تسديد ديون
ومستحقات الشركات
األجنبية التى تنقب عن
البترول والغاز
 - 2التوسع فى التعاقد
مع شركات دولية للتنقيب
وتعيين الحدود البحرية
 - 3ترشيد الدعم
وتوصيله لمستحقيه
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احلكومة تلجأ
لرفع أسعار
السجائر
ملواجهة عجز
املوازنة

قضية
ساخنة

أكثر من مليار جنيه
تكلفة لف السجائر
وسر ال ُمطالبة
بالفصل بين تكاليف
اإلنتاج ومستلزمات
التسويق

أسباب إصرار
اإلدارة على عدم
جرد مبالغ نقدية
تصل قيمتها
إلى  82.6مليون
جنيه بفروع البيع
المختلفة

باألرقام
والوقائع:

خريطة املخالفات داخل الشركة الشرقية للدخان
من املعروف أن حكوماتنا املتعاقبة – وجميعها رشيدة وذكية بفضل
اهلل -ومن ثم كلما واجهتها أزمات خانقة تتعلق بنقص املوارد املالية
جميعا تتبع سياسة «غلى السجائر»،
واتساع هوة عجز املوازنة ،فإنها
ً
أو بــاألدق رفع اجلمارك على السجائر املستوردة وضاعف ضريبة
محليا ،وفقً ا لنظرية أخــرى تقول إنه مهما
املبيعات على ا ُملنتجة
ً
ارتفعت أسعار السيجارة ،فإن املواطن لن يجرؤ على مقاطعتها ولن
يتوقف عن شرائها ،ألنها ليست كاللحوم والسلع الترفيهية التى
ميكن االستغناء عنها.
وحول تلك النوعية من األفكار ومدى انتهازيتها يختلف املحللون،
مــا بــن مــن يــرى فيها اســتــغـ ً
ـال حلــاجــة املــواطــن إلــى واحـــدة من
ضــروريــات حياته ،وبــن مــن يتبع سياسة «املــزاجــاجنــى» الراحل
محمود عبدالعزيز حني قــال فى فيلمه «الكيف» إن اجلشع هو
استغالل حاجة الناس لضروريات حياتهم ،وفرضها عليهم بأضعاف
علما بأن نفس
قيمتها احلقيقية ،لكن الكيف ليس من الضرورياتً ،
املزاجاجنى فى نفس الفيلم كان يتبنى وجهة النظر ا ُملضادة ويؤكد
على أنه كاملاء والهواء.

األربعاء 2017/2/15

إميان بدر

 257مليون جنيه تكلفة األصول املتوقفة عن العمل
إجمالى استثمارات «إيسترن كومبانى»  6.6مليار جنيه وأسرار عدم حتقيق خطتها االستثمارية لعام 2016

نسبة التنفيذ الفعلى  %44من اخلطة وبفارق يتجاوز  416مليون جنيه مقابل إدراج  747.4مليون فى املوازنة
أكــد مراقبو احلسابات الــذيــن تشاركوا فى
إعداد تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات ،حول
تقيم األداء املــالــى للشركة الشرقية للدخان
«إيــســتــرن كــومــبــانــى» ،فــى مــقــدمــة تقريرهم
أنــهــا شــركــة مساهمة مــصــريــة تبلغ إجمالى
استثماراتها  6.6مليارجنيه ،ومع ضخامة هذا
الــرقــم تتجلى أحــجــام املخالفات والــتــجــاوزات
التى رصدها التقرير وحولها إلى أرقام ليست
بالقليلة ،وفى مقدمة تلك املالحظات أن إدارة
الشركة لــم حتقق اخلــطــة االستثمارية للعام
املــالــى املنتهى فــى  ،2016 /6/ 30حيث كان
املــدرج مبوازنة العام املالى  2016 -2015نحو
 747.4مليون جنيه كإضافات لــأصــول ،فى
حــن بلغت اإلض ــاف ــات الفعلية لــأصــول فى
 ،6/30بلغت نحو  331.2مليون فقط ،بنسبة
تنفيذ  %44وبفارق جتاوز الـ  416مليون جنيه،
ُمقار ًنة مبا هو مدرج فى املوازنة.
ورغــم أنــه ال ميكن إنــكــار جنــاح الشركة فى
حتقيق أربـــاح كبيرة ،أوض ــح التقرير أن تلك
األربـ ــاح تعتمد فــى اجلــانــب األكــبــر منها على
التشغيل اخلــارجــى ،وليس النشاط االنتاجى
الداخلى للشركة ،التى بلغ صافى ربح نشاطها
اإلجمالى  1.8مليار جنيه ،منها  1.2مليار
صــافــى ربــح مــن التشغيل اخلــارجــى ،وهــو ما
يعنى أن  %65من األرباح ال تعتمد على املنتجات
املحلية ،ومــن ثم أوصــى املــركــزى للمحاسبات
فى تقريره بضرورة العمل على تعظيم ربحية
الشركة من نشاطها األساسى اإلنتاجى.
وفــى ظل حتقيق أربــاح ضخمة غالبيتها من
التشغيل اخل ــارج ــى ،مــن الطبيعى أن تتسع
دائــرة تعامالت الشركة مع الغير ،وأن تتعاظم
مستحقاتها لدى املتعاملني معها ،حيث تضمنت
احلــســابــات املــديــنــة ل ــدى املــصــالــح والهيئات
أرصــدة مدينة بنحو  10.5مليون جنيه ،تتمثل
فــى مــبــالــغ ٌمستحقة التحصيل دون اتــخــاذ
اإلجراءات الالزمة لتحصيلها.
أما داخل أسوار الشركة وفى إطار ممتلكاتها
ومبانيها ،كشف التقرير عن وجــود العديد من
األصول الثابتة املتوقفة عن العمل ،رغم تكرار
املالحظات بشأنها فى التقارير السابقةُ ،مشي ًرا
إلى أن بعض هذه األصــول غير ُمهلكة دفتر ًيا
وتبلغ تكلفتها التاريخية  257مليون جنيه ،نتيجة
نقل بعض أنشطة الشركة إلى املجمع الصناعى
مبدينة السادس من أكتوبر ،ومن بينها مبانى
ومخازن ومرافق وبعض خطوط اإلنتاج مبصنع
حتضير الــدخــان باجليزة ومبصنع الطالبية،
علما بــأن الشركة حتملت عنها مبالغ إهالك
ً
توقف بنحو  4.6مليون جنيه ،على الرغم من
أن اإليضاحات املُتممة لم تفصح عن قيمتها

خفايا تراجع أرباح النشاط اإلنتاجى للشركة
واعتمادها على التشغيل الخارجى بنسبة %65
فضيحة هبوط األرضيات الصناعية باملجمع
املتكامل وعدم مطالبة املهندس واملقاول
بتحمل قيمة األضرار التى حلقت به

 352مليون جنيه لم يتم جردها منها  55مليون ًا ورد بعضها
منذ عام  2008وحتى  2014تمثل رأس مال عاطل

الــدفــتــريــة ،بــاإلضــافــة إل ــى األصـ ــول اخلــاصــة
مبصنع نــيــازا مبدينة بــرج الــعــرب ،وحــتــى فى
املجمع الصناعى للشركة التى انتقلت إليه بعض
أنشطتها والكائن مبدينة  6أكتوبر توجد أصول

غير مستغلة منذ سنوات فى مقدمتها األرض
الواقعة أمامه ،والبالغ مساحتها  39.5فدان.
واألدهــى أن املجمع الصناعى املتكامل نفسه
تعرض لهبوط أرضياته الصناعية ،ولــم تقدم

إدارة الشرقية للدخان تقري ًرا عــن األضــرار
التى حلقت باملجمع ،والتكلفة التقديرية لها،
وما مت بشأن مطالبة املقاول واملهندس املُنفذين
للمشروع بــســداد قيمة تلك األضــــرار ،وف ًقا

 603ماليني جنيه قيمة املخصصات
ا ُملدرجة ملقابلة االلتزامات املتوقعة

 192مليون جنيه قيمة أر ٍاض مملوكة للشركة
لم يتم إجراء رفع مساحى و ُمعاينة لها

رأى اخلــبــراء الــذيــن أعـــدوا تقرير اجلــهــاز املــركــزى للمحاسبات ،كفاية
املُخصصات املُدرجة بقوائم املالية والبالغة  603ماليني جنيه ،رأوها كفايتها
ملقابلة االلتزامات املتوقعة ،فيما تبني بشأن تلك االلتزامات وجود مخصص
ضريبى متنازع عليه بقيمة  27مليون جنيه ،تتمثل فــى قيمة فــروق مبالغ
مخصومة مبعرفة الغير لعامى  2013و ،2014حيث تضمنت االقـــرارات
الضريبية املُقدمة من الشركة مبلغ  52مليون جنيه عن العامني املذكورين ،فى
حني لم تعترف مصلحة الضرائب إال مببلغ  25مليون جنيه عن نفس الفترة،
ومع وجود مخصصات كافية طالب التقرير الشركة بإجراء التسويات الالزمة
مع مصلحة الضرائب.
وفيما يتعلق بإجراءات الشركة لتأمني مستقبل العاملني بها ،رصد التقرير
قيامها بتكوين مخصص قدره  110ماليني جنيه ملقابلة حاالت العجز والوفاة
واملعاش ،التى حتدث خالل السنوات القادمة ،وهو ما ُوصف بأنه مخالفة لقرار
اجلمعية العامة الصادر فى أكتوبر  ،2014بشأن حتميل تلك املخصصات على
مصروفات الشركة السنوية.

أكــد تقرير جهاز املحاسبات عــدم قيام الشركة بــإجــراء رفــع مساحى
و ُمعاينة لكافة األراضــى والعقارات اململوكة لها ،رغم تعدد هذه املمتلكات
مبــواقــع مختلفة ،وكــذلــك عــدم مــوافــاة املــركــزى للمحاسبات بالشهادات
ً
فضل
السلبية لبعض ممتلكات الشركة والتى تبلغ قيمتها  192مليون جنيه،
عن عدم موافاة اجلهاز املركزى بشهادة من السجل العينى التابع ملصلحة
الشهر العقارى ،والذى يحدد رقم تسجيل كل عقار أو قطعة أرض.
وعــن إج ــراءات تسجيل العقارات رصــد التقرير أرض الشركة بقرية
الشروق بالساحل الشمالى ،والتى لم تستكمل اإلدارة إجــراءت تسجيلها،
علما بأنه ُمقام على تلك األرض  6فيلالت و 2عمارة ،وقــال التقرير إنه
ً
مت حتريك دعــوى صحة إنفاذ عقود البيع دون حتديد املوقف من طلبات
استخراج كشف املساحة.
ً
حفاظا
وأوصــى التقرير الرقابى بضرورة استكمال إجــراءات التسجيل
على ممتلكات وأموال الشركة وحقوقها.

تخصيص  110ماليين جنيه لمقابلة حاالت العجز
والوفاة والمعاش بالمخالفة لقرار الجمعية العامة
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وبعيدا عن ساحر الفن املصرى ،وألن السينما مــرآة للواقع ،ظلت
ً
الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» هى الشركة األكثر
ـاحــا فــى مصر ،بــل وفــى أوق ــات األزمـــات خــال فترات
واألعــلــى أربـ ً
الركود وعقب ثورة يناير وغيرها ،كانت هى الشركة رمبا الوحيدة
أرباحا وال تخسر فى البالد ،على اعتبار أنه كلما إزداد
التى حتقق
ً
الكساد والفقر واملشاكل ال يجد اإلنسان إال السيجارة لينفث همومه
ويخرجها من صدره مع الدخان.
ولكن من بني خبراء االقتصاد من يرى أن األرباح الضخمة واستمرار
عاما بعد عام ،ال يعنى عدم وجود مخالفات تشوب
حتقيق املكاسب ً
للمنشأة ،وحول ُملخص تلك السياسات
واملحاسبية
السياسات املالية
ُ
وقوائم الدخل واألرصدة اخلاصة بالشركة الشرقية للدخان إيسترن
كومبانى ،صدر تقرير حديث عن اجلهاز املركزى للمحاسبات ،تضمن
عدة مالحظات نعرض بعضها فى سياق السطور التالية.

 6فيلالت وعمارتان بالساحل الشمالى ُمهددة
بالضياع بسبب عدم استكمال إجراءات التسجيل

للقانون املــدنــى الــذى يلزم املهندس املعمارى
واملقاول بتحمل تكلفة أى تهدم جزئى أو كلى
يتعرض له املبنى خالل  10سنوات من استالمه.
ول ــم يقتصر األمـــر عــلــى األصــــول املتوقفة
فقط ،ولكن رصــد التقرير ذاتــه توقف بعض
امل ــش ــروع ــات ع ــن الــعــمــل مــنــذ س ــن ــوات ،دون
إســتــغــال بعضها ودون االنــتــهــاء مــن بعضها
اآلخر ،حيث تضمن حساب التكوين االستثمارى
 352مليون جنيه لم يتم جردها ،منها  55مليون
ورد بعضها منذ عام  2008وحتى  ،2014دون
إضافتها لألصول وهو ما وصفه التقرير بأنه
ً
فضل عن عدم
ميثل رأس مال عاطل بالشركة،
إمكانية الرجوع على مــوردى اآلالت فى حالة
ظهور عيوب فيها ناجتة عن طول فترات التوقف
والتخزين.
ومن األصــول املتوقفة واملشروعات املتعطلة
إلى االستثمارات طويلة األجــل الغير مستغلة،
ومــن بينها أراضـــى بنحو  11.3مليون جنيه
مخصصة منذ سنوات ملشروعات إسكان لم يتم
إجنازها ،منها أرض بنحو  9ماليني جنيه بشارع
البحراألعظم باجليزة ،وكــذلــك أرض جــراج
اإلسكندرية التى تبلغ قيمتها  2.3مليون جنيه.
وبــشــكــل ع ــام أك ــد تــقــريــر اجلــهــاز املــركــزى
للمحاسبات على أن نظام التكاليف املُطبق
بالشركة يحتاج إلى تطوير ،حتى يفى بالغرض
موضحا أنــه من بني أخطاء هــذا النظام
منه،
ً
حتميل تكاليف إنتاج السجائر واملعسل بكافة ما
ينفق على التعبئة والتغليف حتى وصول املنتج
للشكل النهائى الذى يُسلم للعميل ،دون الفصل
بــن تكلفة املنتج الصناعى وتكلفة التسويق
علما بأن
املرتبطة باللف والتغليف والعبواتً ،
تكلفة التعبئة والتغليف تبلغ  1.088مليار جنيه.
وحــتــى فيما يتعلق بــالــتــعــامــات التصديرية
للشركة رصد التقرير مخالفة أخــرى ،تتمثل فى
قيام إيسترن كومبانى بالتصدير لشركة الكرنك
لألسواق احلــرة ،دون األخــذ فى االعتبار ما ورد
بقرار رئيس الهيئة العامة لالستثمار واملناطق
احلــــرة ،بــشــأن الــفــرق بــن الــبــضــاعــة املــتــداولــة
بــصــاالت السفر و املــتــداولــة بــصــاالت الــوصــول،
وبناء على تلك املخالفة طالبت مصلحة الضرائب
العامة على املبيعات الشركة بسداد مستحقات
تبلغ قيمتها  15.8مليون جنيه.
وعلى الرغم من ضخامة األمــوال التى متثل
تعامالت الشركة ومدخالتها ،ولكنها درجــت
على عــدم جــرد مبالغ النقدية بــفــروع البيع
املختلفة ،واالكتفاء باحلصول على إقرارات من
أمناء اخلــزائــن برصيد النقدية لــدى كل فرع،
علما بأن إجمالى هذه املبالغ يصل إلى 82.6
ً
مليون جنيه.

خسائر مستمرة ملجمع الصاالت املغطاة

مصروفات الصالة المغطاة  4.9مليون جنيه
وأثاث بـ  6.4مليون لمشروعات لم يتم استكمالها

دائ ًما ما يتكرر احلديث عن اإلسراف والسفه احلكومى فى اإلنفاق مقابل
مطالبة الدولة للشعب بالتقشف وربــط األحزمة على البطون ،وفى هذا
السياق رصد التقرير حت ُمل الشركة الشرقية للدخان خسائر متكررة كل
عام يحققها ُمجمع الصاالت املغطاة الــذى أسسته الشركة بأصول ثابتة
تبلغ قيمتها  85.8مليون جنيه ،فيما تبلغ املصروفات املباشرة اخلاصة
بالصالة املُغطاة الواحدة  4.9مليون جنيه ،لتتكبد الشركة خسائر تتجاوز
الـ  4ماليني جنيه.
وعلى سبيل النفقات املُهدرة ً
أيضا ال يزال حساب التكوين االستثمارى
يتضمن  6.4مليون جنيه قيمة أثــاث مت شرائه ملشروعات لم تُستكمل
بعد ،عل ًما بأن تلك املشروعات كان ُمقر ًرا االنتهاء منها فى  ،2012ولم يتم
االنتهاء منها حتى صدور تقرير اجلهاز املركزى للمحاسبات.

 85.8مليون جنيه قيمة األصول الثابتة الخاصة به

«

» تنفرد باملستندات:

حكومة شريف إسماعيل حترم املصريني
من أداء «ال ُعمرة» وتستثنى القضاة
إسماعيل

رئيس إحدى
اجلهات العليا على
رأس القائمة

فى
الممنوع

راشد

الوزير يستثنى إمبراطور السياحة ومينحه موافقة توثيق عقود العمرة من أجل عيون «الكبار»
شركات سياحية تتحايل على قرار «التجميد» بتغيير التأشيرات إلى زيارات ورحالت جتارية
ماهر عبده
فى انفراد جديد وحصرى حصلت «صوت
املــايــن» على مستندات تكشف أن حكومة
املــهــنــدس شــريــف اســمــاعــيــل ،ال تــعــتــرف إال
بالكبار ،فقط ،والتضع أى اعتبار للمواطنني
من عامة الشعب ،فعلى الرغم من أن وزارة
صريحا
الــســيــاحــة أصـ ــدرت قــــرا ًرا وزار ًيـــــا
ً
بتجميد سفر املصريني للعمرة منذ أربعة
أشهر ،مبررة هذه اخلطة بعدة أسباب يأتى
على رأسها االرتفاع اجلنونى فى سعر الدوالر
والــريــال وتــراجــع قيمة سعر اجلنيه املصرى
أمامهما ،واألزم ــة االقتصادية احلــادة،الــتــى
متر بها البالد منذ صــدور قــرار حترير سعر
الــصــرف وتــعــومي اجلــنــيــه ،لــدرجــة أن وزيــر
السياحة يحيى راش ــد ،رهــن توفير السكر
مقابل إلغاء العمرة ،مدعيا أن العمرة أصبحت
نوعا من الرفاهية والترف ،فى ظل عدم توافر
كثير من السلع االساسية.
املــســتــنــدات الــتــى حــصــلــت عــلــيــهــا «ص ــوت
املاليني « تتضمن مخالفة وزارة السياحة للقرار
الــوزارى الصادر فى  10أكتوبر  2016بتجميد
توثيق عقود العمرة بني الشركات السياحية
املصرية ونظيرتها السعودية ،ووقــف رحالت
الــعــمــرة متــامــا لــأراضــى احلــجــازيــة ،وتتمثل
املخالفة فــى استثناء القضاة وأعــضــاء هيئة
النيابة العامة ،وأســرهــم مــن الــدرجــة األولــى
طبقا للمادة  12للسفر ألداء مناسك العمرة.
وكانت وزارة السياحة قررت جتميد العمرة
جلموع الشعب املصرى على إثــر قــرار وزارة
احل ــج والــعــمــرة الــســعــوديــة فــى ذل ــك الــوقــت
بــفــرض رســـوم  2000ريـــال عــلــى املعتمرين
املصريني ،ورغم الغاء السعودية لهذا القرار
فى شهر ديسمبر املاضى اال أن قــرار وزارة
السياحة اليزال ساريا حتى اللحظة احلالية.
وكشفت املستندات موافقة وزارة السياحة
عــلــى تسيير رحـــات عــمــرة العــضــاء هيئة
النيابة العامة فى إجازات منتصف العام رغم
ايقافها رسميا من قبل الدولة ممثلة فى وزارة
السياحة حتى مطلع شهر ابريل املقبل ،فى
عمرة «رجــب» ،والــذى أعلنته الــوزارة موعدا
لبدء الرحالت.
وتضمنت املستندات منح واحد من أباطرة
شــركــات السياحة املختصة بـــأداء مناسك
العمرة والسياحة الدينية « ب.س» صاحب
شركتني من اكبر شركات السياحة الدينية
املوافقة على توثيق عقود الشركتني لتسيير
رحلتى عمرة للسادة القضاة واسرهم خالل
اج ــازة منتصف الــعــام وحتــديــدا بــدايــة مــن 3
فبراير اجلـــاري ،وملــدة  15يوما لكل رحلة،
وشــمــلــت املــســتــنــدات أيــضــا بــرامــج رحــات

باسل

على عينك يا تاجر..
برامج صريحة باملناسك
واإلقامة وتوقيتات
السفر والعودة

الوزارة خالفت قرارها الصادر فى  10أكتوبر  2016بتجميد توثيق
عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية
الــعــمــرة مــن إقــامــة وتــوقــيــتــات أداء املناسك
واالنــتــقــاالت وخــط السير ،ومواعيد السفر
والعودة من وإلى مطار القاهرة على خطوط
شركة مصر للطيران.
وك ــان مــن بــن الشخصيات الــتــى سافرت
املستشار «ح .ع « وزوجــتــه «ر .ع « وآخرين
تتراوح أعدادهم مابني  200إلى  250عضوا
وأسرهم.
وتتضمن تأشيرة العمرة الصريحة احلاصل
عليها من سفارة اململكة العربية السعودية
مــدة السفر للعمرة فــى الفترة مــن 22يناير
إلى  5فبراير  2017وملدة  15يوما ،حتت رقم
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مصرح له بالعمل.
وق ــال ــت م ــص ــادر مــطــلــعــة إن قــيــام وزي ــر
السياحة مبنح موافقة توثيق عقود العمرة
لشركات باسل السيسى رئيس جلنة السياحة
الدينية بالغرفة السياحية ،وهــو واحــد من
اكبر اصــحــاب شــركــات السياحة فــى مصر،
بينما مازال قرار جتميد توثيق العقود لباقى
شركات السياحة ،مما اوغر صدور أصحاب

ه ــذه الــشــركــات الــتــى حققت خــســائــر فــادة
بسبب هذا القرار الذى وصفوه بالعنترى ،وانه
راجع السباب سياسية اكثر منها اقتصادية،
فضال عن انها حرمت قطاعا كبيرا من جموع
الشعب املــصــرى الراغبني فــى أداء مناسك
العمرة.الفتة الى ان باسل السيسى يسيطر
على مقاليد االمور فى وزارة السياحة ،قبل او
بعد رحيل يحيى راشد وزير السياحة.
يــأتــى ذلـــك ف ــى ال ــوق ــت الــــذى شــنــت فيه
صــفــحــات مبــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــى «
الفيس بوك « خاصة ببعض أصحاب شركات
السياحة ،ضد وزير السياحة ورئيس الوزراء
شــريــف اســمــاعــيــل ،ودش ــن ــوا صــفــحــة حتت
عنوان أرخــص رحلة عمرة ،اعلنوا فيها عن
تسيير رحــات عــمــرة ،ولكن بتغيير مسمى
ونوعيات التأشيرات ،من تأشيرت عمرة إلى
تأشيرت زي ــارة للمملكة العربية السعودية
ورحالت جتارية ،املسموح بها ضمن االنشطة
السياحية الدولية ،ومعاهدات وبروتوكوالت
التجارة الدولية والعاملية ،حتى يتم التحايل
على قــرار منع رحــات العمرة ،وعــدم توثيق

عــقــود الــشــركــات بــشــأن السياحة الدينية،
ووضــعــت الــشــركــة عــلــى الــصــفــحــة بــرنــامــج
الرحلة ومواعيدها وتوقيتها وسعرها وطريقة
االنتقاالت والسفر.
وأضافت املصادر أن باسل السيسى رئيس
مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق،
وصاحب االمتياز الوحيد من وزارة السياحة
لتسيير رحـــات الــعــمــرة للجهة الــســيــاديــة
اعترف فى أكثر من مناسبة ،ان بعض اجلهات
السيادية بالدولة حصلت على تأشيرات عمرة
«مجاملة « من السفارة السعودية بالقاهرة
بــنــاء عــلــى تــوصــيــات ومــخــاطــبــات مــن وزارة
السياحة ،حيث مت تنظيم رحــات العضائها
خالل اجازة منتصف العام رغم عدم بدايتها
رسميا حتى اآلن.
واكــدت املصادر أن هذا االستثناء مبحاباة
شــركــات الــرئــيــس الــســابــق لــغــرفــة السياحة
الدينية أن هذا اإلجــراء ألغى سيطرة الدولة
ومؤسساتها على تنظيم رحالت العمرة حيث
جعل العالقة مباشرة بــن املــواطــن املصرى
والــســفــارة الــســعــوديــة ،وحــســب مــدى مكانته

وقربه من السلطات.
وأشـــــارت إلـــى ان امل ــواط ــن الــبــســيــط هو
األكثر تضررا من وقف العمرة حيث ال ميلك
ايــة عــاقــات تسمح لــه باحلصول على تلك
التأشيرات ،كما ان شركات السياحة تضررت
بشدة هى االخرى حيث إن قرار ايقاف العمرة
موجه لها من االســاس كونها اجلهة الوحيدة
وفــقــا للقانون املــصــرح لها بتنظيم رحــات
العمرة.
وأوضحت أن تأخر بدء موسم العمرة جعل
العديد من املواطنني تتجه إلى احلصول على
التأشيرات التجارية او الــزيــارة او املجاملة
لتأدية املناسك ،الفتة إلى قيام بعض األفراد
ب ــاالع ــان عــن تنظيم بــرامــج عــمــرة حاليا
وبأسعار مبالغ رغم ان رحالت العمرة موقوفة
رسميا حاليا.
وأضــافــت املــصــادر أن حكومة شــريــف لن
تفتح االبــواب أمام الشركات لتوثيق عقودها
لتسيير رحــات العمرة اال فــى شهر أبريل
املــقــبــل فــى عــمــرة رج ــب وذل ــك حلــن توفير
العملة األجنبية «الدوالر والريال».
وك ــان يحيى راشـــد ،وزي ــر السياحة أعلن
فــى آخــر تصريحاته الصحفية أن ق ــرارات
احلكومة بتأجيل رحالت العمرة ،ترجع إلى أن
مصر حالي ًا متر بأزمة اقتصادية حادة ،وفى
أمس احلاجة لتوفير الــدوالر لشراء األدويــة
واالحتياجات األساسية مثل السكر.
قائال «على اجلميع االهتمام بتوفير لقمة
العيش للمواطن الفقير ،والعمل على تنمية
السياحة الوافدة من اخلــارج ،وليس تنشيط
السياحة اخلارجية».
وقالت املصادر أن ما يزيد على  600شركة
تعمل فــى الــســيــاحــة الــديــنــيــة ،وقـ ــرار قصر
العمرة على أشهر رجــب وشعبان ورمضان
يــؤدى إلــى توقف الشركات عــن العمل باقى
الــعــام ،مــؤكــدة أن ه ــذه الــشــركــات ستحقق
خسائر لن تستطيع بسببها دفع وســداد هذه
الشركات لرواتب العاملني.
فى الوقت الذى حاولت فيه وزارة السياحة
التحايل على قــرار جتميد رحــات العمرة،
فأصدرت بيانا أكدت فيه أن الــوزارة لم تلغى
رح ــات الــعــمــرة كما ي ــردد الــبــعــض ،ولكنها
حصرتها فى ثالثة شهور فقط فى العام هى
رجــب وسعبان ورمــضــان فقط «وذلــك لدعم
اجلنيه املصرى أمــام العملة األجنبية ،ودعم
االقتصاد املصرى».
واضـــاف الــبــيــان أن ارتــفــاع األســعــار ليس
مرتبط ًا بالوزارة ،ولكنه نتيجة الرتفاع أسعار
صــرف الــعــمــات األجــنــبــيــة ،منوهة إلــى أن
إغــاق الــبــاب حالي ًا يدعم اجلنيه املصرى،
والحقاً ستعود أسعار رحالت العمرة لطبيعتها
مع استقرار اجلنيه.

املصريون ينفقون  5مليارات دوالر سنو ًيا ألداء «العمرة»

حمروش

اللجنة الدينية بمجلس
النواب تبحث مع لجنة
السياحة كيفية حل األزمة
بين الوزارة والشركات
اتــخــذ مجلس الــنــواب موقفا شبه
إيــجــابــى فــمــع اح ــت ــدام األزمـــــة بني
شركات السياحة والوزارة ،قرر تشكيل
جلنة مــن الــنــواب الستضافة ممثلى
الشركات ،فى محاولة حلل األزمــة،
كما اقترح نــواب املجلس تقنني عدد
الــرحــات ،بحيث يتم تقليص عدد
املعتمرين فــى الــعــام ،حــتــى ال تؤثر
رحــات العمرة على النقد األجنبي،
مــؤكــديــن رفــضــهــم ألى تــصــعــيــد من
جانب شركات السياحة.
واكــد الدكتور عمر حمروش ،أمني
اللجنة الدينية مبجلس الــنــواب أن
اللجنة ستبحث تشكيل جلنة مشتركة
مع جلنة السياحة حلل األزمة الناشبة
ب ــن وزارة الــســيــاحــة وال ــش ــرك ــات،
حــول موعد انطالق رحــات العمرة،
واســتــضــافــة وزيـ ــر الــســيــاحــة يحيى
راشد ومندوبني للوزارة لبحث أسباب
إص ـ ــرار الــــــوزارة عــلــى بـــدء رح ــات
العمرة فــى شهر رجــب املقبل،وذلك
تزامنا مــع اســتــمــرار جتميد رحــات
العمرة إلى األراضى املقدسية باململكة
العربية الــســعــوديــة ،مــن أجــل توفير
العملة األجنبية (الــدوالر – الريال)،
سمحت بتسيير رحلتى طيران للقضاة
إلى جدة ألداء مناسك العمرة.
وكشفت املصادر عن ان الشركات
العاملة فــى السياحة الدينية تعقد
اجــتــمــاعــات مكثفة جلمع التوقعات
لــلــدعــوة لعقد جمعية عمومية غير
عادية ،ملناقشة األزمة احلالية ،الفتة
إل ــى أن اململكة الــعــربــيــة السعودية
تخصص ملصر  80ألــف تأشيرة حج
كل عام ،واستحدث نظام منذ سنوات
ماضية على أن تكون تأشيرات احلج
مرة كل  5سنوات.

ما مت إنفاقه على احلج العام املاضى جتاوز  3مليارات دوالر سنويً ا

كــشــفــت دراســـــة إحــصــائــيــة صـــــادرة عن
اجلهاز املركزى للتعبئة واالحصاء أن حجم
إنفاق املصريني على احلج والعمرة نحو 14
مليار دوالر مؤكدة أن هذه النفقات الباهظة
يتكبدها االقتصاد القومي؛ فى الوقت الذى
تعانى فيه الدولة من عجز باملوازنة العامة
يقترب مــن ال ـــ 300مليار جنيه ،ونقص فى
العملة الصعبة وقلة املوارد ،وطالبت بترشيد
تلك الــرحــات وتوجيهها إلنــشــاء املصانع
وتــوفــيــر فــرص العمل للعاطلني ومساعدة
الفقراء واملحتاجني.
وأضافت أن مصر تتصدر قائمة دول العالم
املصدرة لرحالت احلج والعمرة حيث يصل

عدد احلجاج واملعتمرين املصريني إلى نحو
مليون و 80ألف زائر سنوياً.
ولفتت الــى ان حجم مــا ينفقة املعتمرون
املصريون على مناسك العمرة يتراوح ما بني
 4إلى  5مليارات دوالر فى العام من اجمالى
 14مليار دوالر قيمة احلج والعمرة معا ،أى
مــا يقدر مــن  30إلــى  50مليار جنيه،وذلك
قبل ارتفاع سعر الدوالر الى  20جنيها مقابل
الــــدوالر .مشيرة الــى ان هــذه املــايــن من
الــدوالرات يتم حتويلها خارج البالد لشركات
السياحة اخلارجية األمر الذى من شأنه ميثل
عبئ ًا وضغط ًا كبيراً على االقتصاد املصرى
الذى يعانى من أزمة طاحنة ،ولفتت الدراسة

إلى أن تأجيل موسم العمرة الى شهر رجب،
لغير الضرورة وإعادة هذه األموال لالستثمار
سيوفر ما بني  3إلــى  5ماليني فرصة عمل
واستندت الدراسة إلى معايير منظمة العمل
الدولية ومنها أن كل مليار دوالر يوفر ما يقدر
بنحو مليون فرصة عمل.
وتطرقت الدراسة إلى أن ما مت إنفاقه على
احلــج العام املاضى جتــاوز  3مليارات دوالر
سنوياً ،وأن تكاليف تأشيرة سفر احلج بلغت
نحو  70مليون جنيه ،وأن تكاليف حجاج
الشركات السياحية بلغت  1750مليون جنيه
وتكاليف بعثة حــجــاج وزارة الــداخــلــيــة بلغ
 725مليون جنيه بينما بلغ تكاليف بعثة حج

اجلمعيات األهلية  240مليون جنيه ،كما بلغ
تكاليف الهدايا التى بصحبة احلجاج 1060
مليون جنيه ليصل مجموع ما أنفقه احلجاج
املصريون  3548مليون جنيه.
واضــافــت الــدراســة أن متوسط أعــداد
وتكاليف العمرة بلغ  1.5مليون معتمر
تــــراوحــــت تــكــلــفــة الــســفــر واإلقـــامـــة
والــتــنــقــات حــوالــى  12مــلــيــون جنيه
مــصــرى بينما بلغت نــفــقــات الطعام
والــشــراب نحو  178.8مليون ريــال،
ونــفــقــات هــدايــا  650مليون ريــال،
ورســوم املــغــادرة بني  650إلــى 950
مليون ريال.

العـدد 205
األربعاء ٢٠١٧/2/15

الغالء والبطالة
والفقر مجرد
أعراض واألمراض
احلقيقية تكمن
فى السياسات

ملف

خاص

كل مستثمر ليس أحمد عز
والخصخصة بريئة من دم المصريين

فساد الحيتان ورجال
األعمال»الحرامية» وراء
تشويه الصورة االقتصادية

عند احلديث عن القطاع اخلاص
فـ ــى م ــص ــر حت ــض ــر صـ ـ ــورة ذهــنــيــة
سيئة لــدى املــصــريــن ،حيث يتبادر
ل ــدى الكثيرين أن الــقــطــاع اخلــاص
يتمثل فى كبار رجــال األعمال الذين
يــســرقــون ويــنــهــبــون أمــــوال الــشــعــب،
وأنــهــم مــتــورطــون فــى قــضــايــا فساد
وإفــســاد على غــرار ما قيل عن رموز
نظام مبارك من رجال األعمال ،وفى
مقدمتهم أحــمــد عــز وحــســن سالم
ومــجــدى الــراســخ وغــيــرهــم ،ألن تلك
هــى الــصــورة الــتــى صــدرتــهــا وســائــل
اإلعـــام واألعــمــال الــدرامــيــة للرأى
العام.
بــيــنــمــا ال يــعــلــم الـــكـــثـــيـــرون أن
املــشــروعــات املــتــوســطــة والــصــغــيــرة
متثل مــا يقرب م ــن %90مــن إجمالى
مــشــروعــات الــقــطــاع الــصــنــاعــى فى
مــصــر ،ويــعــمــل بــهــا نــحــو ثلثى الــقــوة
الــعــامــلــة ،وتــســهــم بــنــســبــة  %40من
إجمالى الناجت القومي ،وأن القطاع
اخل ــاص يساهم مبــا نسبته %66فى
الــنــاجت املحلى اإلجــمــالــى ،وبــذلــك ال
ميــكــن اعــتــبــار كــل رجـــل أعــمــال هو
شخص فاسد يعمل على مــص دمــاء
الشعب.
وعلى ذكر «املصمصة» التى ترتبط
دائــمــا ب ــق ــرارات اخلــصــخــصــة ،يــرى
امل ــص ــري ــون أن اخلــصــخــصــة نــظــام
اقــتــصــادى فــاشــل ُ
وطــبــق فــى مصر
لسرقة املال العام ،على الرغم من أن
نظام اخلصخصة يُعد ناجح ًا فى كل
دول العالم ،ومــا يغيب عن املصريني
هــنــا أن املــشــكــلــة لــيــســت ف ــى نــظــام
اخلصخصة نفسه ،بــل فــى الكيفية
التى ُطبق بها ،حيث تقوم اخلصخصة
على فكرة أن القطاع اخلاص يستطيع
إدارة املـ ــوارد بشكل أكــثــر كــفــاءة من
الدولة ،وف ًقا لنظرية أن مال احلكومة
سايب واملال السايب يعلم السرقة.

روشتة سحرية لعالج أوجاع مصر االقتصادية
التعديل الوزارى وتغيير احلكومات مع اإلبقاء على نفس األفكار يجعلنا ندور فى حلقة مفرغة
ُ
كثر احلديث خالل الفترة املاضية عن التعديل الوزارى
اجلديد واختلفت اآلراء ما بني ضرورة تغيير وزراء
املجموعة االقتصادية فقط ،أو إقالة حكومة شريف
ً
شتعل وسوف
إسماعيل بأكملها ،وظل هذا اجلدل ُم
يستمر إلى ما بعد تعديل احلكومة أو حتى رحيلها،
فى حني ظهر رأى مختلف يتبنى فكرة أن أوضاعنا
االقتصادية احلالية هى نتاج أفكارنا وسياساتنا
االقتصادية فى املاضى ،ومن ثم إذا أردنا أن نُ غير الوضع
االقتصادى القائم وأن نسير بخطوات سريعة نحو
حتقيق عملية التنمية االقتصادية فعلينا أن نُ غير
أفكارنا وسياساتنا االقتصادية سواء من جانب احلكومة
أو االقتصاديني أو العامة ،ألن اإلبقاء على نفس األفكار
جتعلنا ندور فى حلقة مفرغة.
ويدافع أصحاب هذا الرأى عن نُ ضج فكرتهم موضحني
أن أغلب الدراسات االقتصادية تركز على املشكالت
االقتصادية القائمة بالفعل مثل البطالة والتضخم،
دون التعرض ملشكلة األفكار ذاتها ،ويرى أصحاب هذا
الرأى أن مشاكل املصريني التى تتمحور غالبيتها حول
جميعا
الغالء والفقر والبطالة والتضخم ،إمنا هى
ً
أعراض وليست أمراض – بلغة األطباء ،-مبعنى أن تلك
األوجاع التى يعانى منها اجلسد االقتصادى املصرى،
هى انعكاسات ملعاناته املزمنة من داء عتيق ،يكمن فى
السياسات واألفكار التى يتبناها املجتمع ككل ،مبا
فى ذلك رؤية احلكومة والنظام من ناحية ،وخبراء
االقتصاد واملحللون من ناحية أخرى ،وبينهما نظرة
العامة وكيف يتعامل املواطن العادى ورجل الشارع مع
االقتصاد وقضاياه املتعددة واملتنوعة ،حيث توجد
العديد من الشواهد والظواهر التى تؤكد أن نظرة وأفكار
املصريني عن االقتصاد ال زالت مغلوطة وناقصة.
وعلى سبيل املثال يرى املصريون أن احلكومة هى
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إميان بدر

ً
وصول لتقدمي حلول منقوصة ومغلوطة
تبدأ بتصفية حساباتهم مع املسئولني

قائمة أخطاء خبراء االقتصاد

مع تعدد القنوات الفضائية وكثرة برامج «التوك
شــو» وتنافسها على استضافة خبراء اقتصاديني
ومصرفيني ،حتولت بعض األسماء إلى جنوم على
الشاشات ،يتبارى كل منهم مع اآلخرين فى تقدمي
احللول واملقترحات للتعامل مع األزمات االقتصادية،
وف ـ ًقــا لوجهة نــظــره الشخصية أو لتوجه احلــزب
واأليديولوجية التى يتبعها.
ومؤخ ًرا نشر الباحث أحمد حسن دراسة بعنوان»
ملـــاذا ال يفكر املــصــريــون بشكل اقــتــصــادى» أكــد
فيها أن النظرة اخلاطئة واألفــكــار املغلوطة عن
االقتصاد ال تقتصر على غير املتخصصني فقط،
موضحا أنهم
بل متتد لتشمل االقتصاديني أنفسهم،
ً
غال ًبا ما يقدمون مقترحات غير كاملة للمشكالت
االقتصادية؛ حيث يلقى االقتصاديون اللوم على
احلكومة ألنها تتجاهل كل املقترحات واحللول التى
يقدمونها للمشكالت االقتصادية القائمة.
وي ــرى»ح ــس ــن» أنـــه إن كـــان هــنــاك قــصــور من
احلكومات املتعاقبة بتجاهل حديث االقتصاديني،
فــهــنــاك قــصــور أكــبــر ل ــدى االقــتــصــاديــن بتقدمي
مــقــتــرحــات غــيــر كــامــلــة وغــيــر دقــيــقــة للمشكالت
االقتصادية ،فعلى سبيل املثال عند احلديث عن
مشكلة التضخم يقول أغلب االقتصاديون ،أنه ينبغى
على احلكومة أن تضبط األســواق واألسعار وتعزز

الببالوى

1

جنوم»التوك شو» وراء انتشار
«أكليشيهات ولوغاريتمات» غير
قابلة للتطبيق على األرض

2

«خناقات» حزب جودة
عبداخلالق مع أبناء حازم
الببالوى تثير حيرة صاحب القرار

املنافسة كــى حتــارب مشكلة التضخم ،ودائــم ـ ًا ما
يكتفى االقتصاديون بقول اجلملة السابقة ويتجاهلوا
متام ًا اإلجابة على مجموعة من األسئلة التى تُثار
فى ذهن صانع القرار وغير املتخصصني أيضاً مثل
من هى اجلهة احلكومية حتديداً املنوط لها تنفيذ
هــذا املقترح؟ وكــم سينخفض معدل التضخم عند
اتباع هذه السياسات؟ وما حدود التدخل احلكومى
هنا فى األســواق ،وهل هذا التدخل يــؤدى ملزاحمة

القطاع اخلاص؟ وغيرها من األسئلة احلرجة.
ويقول الباحث فى سياق دراســتــه أن مقترحات
االقتصاديني فى أفضل حــال ميكن وصفها بأنها
صعبة التطبيق أو غير دقيقة ،عــاوة على غلبة
األيديولوجية اخلاصة بكل خبير منهم ،حيث جتد
دائماً االقتصاديني املتبنني الفكر االشتراكى تنصب
كل حلولهم للمشكالت االقتصادية املعاصرة على
ضـــرورة تــدخــل الــدولــة فــى الــنــشــاط االقــتــصــادي،

توغل التيارات الظالمية ودعوات تفريغ البنوك من األموال وإعادتها إلى «حتت البالطة»

جودة

وكــذلــك تنصب أغلب حلول االقتصاديني املتبنني
الفكر الرأسمالى على زيــادة دور القطاع اخلاص
فى العملية اإلنتاجية ،وغالب ًا ما يتجاهل الفريقني
املصلحة العامة متناسني دائماً فكرة أنه ميكن قبول
حل اشتراكى فى مشكلة ما فى وقت محدد ورفضه
فى مشكلة أخرى أو فى وقت مختلف ،ونفس الشيء
بالنسبة للحلول التى يغلب عليها الطابع الرأسمالي،
فعلى سبيل املثال الواليات املتحدة األمريكية وهى

أكثر الدول اتباعاً للنظام الرأسمالى يوجد بها نظام
للتأمني الصحى وهى فكرة اشتراكية.
وبلُغة أبسط وأكــثــر خُ ب ًثا مــن الــدراســة املُهذبة
ميكننا القول أن ظهور خبير اقتصادى يسارى مثل
الدكتور جــودة عبد اخلالق القيادى بحزب التجمع
ووزي ــر التضامن االجتماعى األســبــق فــى مواجهة
أو مــنــاظــرة فضائية مــع خبير آخــر ينتمى للفكر
الرأسمالى من تالميذ الدكتور حازم الببالوى رئيس
احلكومة ساب ًقا ،يساوى خناقة على الهواء بني من
ينحاز لفكرة األخــذ مــن األغنياء لصالح الفقراء
بالضرائب التصاعدية والتوسع فى منافسة الدولة
للقطاع اخلــاص ،وبــن من يــرى فى تلك الدعوات
«تطفيش» للمستثمرين وهــروب للمليارات ،وغال ًبا
مــا ينتهى األم ــر بتصفية حــســابــات كــل منهم مع
احلكومة ،التى لم يستطع أن يطبق حلوله وقتما
كان جــز ًءا منها ،ثم خرج ليصب عليها اللعنات ،ما
بني يسارى يتهمها بأنها حكومة تضع يدها فى جيب
الفقير لتسحقه و َ
جتوعه مقابل أن يزداد الغنى ثرا ًءا
ً
وتوحشا ،وبني رأسمالى يراها حكومة تشوه صورة
مصر فى اخلارج وتدمر وجه االقتصاد فى الداخل،
مبطاردة رجال األعمال الشرفاء وتطفيشهم الذى
يساوى إغالق الشركات واملصانع وتشريد العاملني
ومزيد من الغالء واجلوع للجميع.

من الزيت والسكر ً
وصول إلى الفول والطعمية

«ثالجة السيسى» تفتح ملف الغالء
قرارات طارق عامر تتحدى فتاوى احلوينى
ويعقوب واملصرفيون فى مواجهة «املستريحني» وأزمات نقص السلع الغذائية

احلوينى
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املسئولة عن كل املشكالت االقتصادية أو غيرها؛ ويرجع
ذلك إلى فساد املسئولني داخل مؤسسات الدولة وسوء
إدارتهم للموارد ،وفى نفس الوقت كثير ًا ما ُيطالب
الناس احلكومة بالتدخل فى النشاط االقتصادى
والعملية اإلنتاجية بشكل صريح كى تضبط حركة
السوق ،واملشكلة هنا أن الناس مقتنعني أن الدولة مدير
فاشل وفى نفس الوقت يطالبون احلكومة مبزيد من
التدخل فى النشاط االقتصادي ،واألفضل فى هذا
السياق أن يطلب اجلميع دور محدود للدولة فى النشاط
االقتصادي ،يتمثل فى وضع القوانني املالئمة لضبط
األسواق وجذب االستثمارات ،دون تدخل الدولة فى أى
عملية إنتاجية باستثناء إنتاج السلع االستراتيجية.
وبشكل عام يرى املدافعون عن تلك الفكرة أن الوعى
االقتصادى قد ينعكس على تشكيل مالمح جديدة
لالقتصاد املصرى قوامها اإلنتاج وترشيد االستهالك،
من خالل رفع الوعى العام بالقضايا االقتصادية وإنشاء
ورش عمل داخل املدارس واجلامعات خاصة باالقتصاد
ً
جيال لديه ثقافة اقتصادية،
واألعمال حتى نُ نشئ
باإلضافة إلى التركيز على الدراسات املستقبلية
بناء على
باعتبارها األمل الوحيد لفهم املستقبل ً
متغيرات الواقع.
ومن جانبنا نحاول أن نتطرق لتحليل بعض املشكالت
االقتصادية التى تواجه املجتمع املصرى ،مع عرض
حلول مقترحة لها فى ضوء فكرة تعميق الوعى
االقتصادى املجتمعى ،لنرسم مثلث متكامل ،أضالعه
الثالثة هى رؤية احلكومة وخبرات االقتصاديني وثقافة
املواطن فى سياق السطور التالية.

يــتــصــور الــكــثــيــر م ــن امل ــص ــري ــن أن
االستثمار فــى الــبــورصــة يعد نــوعـ ًا من
شرعا ،وهــو ما يُعرقل
املقامرة احلــرام
ً
البورصة وأســواق املــال عن أداء دورهــا
الرئيسى الــذى يتمثل فــى نقل األمــوال
من وحــدات الفائض املالى إلى وحدات
العجز املالى التى حتتاج إلى سيولة كى
تستطيع زيادة حجم وعدد مشروعاتها.
وقد لعبت التيارات السلفية الظالمية
التى توغلت فــى مصر قــادمــة مــن بالد
النفط ،لعبت دو ًرا كبي ًرا فى تلك املؤامرة
التى سعت إلى تخريب االقتصاد املصرى
وإفقار مصر ،لصالح الــدول التى هبت
علينا أفــكــارهــم كما تهب ري ــاح ورمــال

عامر

صحاريهم القاحلة ،حيث شاعت فتاوى
حترمي إيداع األموال فى البنوك ،وهو ما
انعكس على ظهور نوعيات من النصابني
وشــركــات توظيف األمــــوال ،أو بــاألدق
سرقة «حتويشة» ُعمر املصريني ،على
ميا واملستريح حدي ًثا.
غرار الريان قد ً
وحتى مع مشروع عمالق بحجم قناة
الــســويــس اجل ــدي ــدة ،حــن أعــلــن البنك
امل ــرك ــزى عــن ط ــرح ش ــه ــادات استثمار
للمشاركة فى متويل القناة ،خرج علينا
أب ــو اســحــاق احلــويــنــى ومــحــمــد حسني
يــعــقــوب واتــبــاعــهــم بــتــحــرمي عــائــد تلك
الــشــهــادات ،ووجــد املصرفيون أنفسهم
فى مواجهة مع فقهاء التكفير والتفجير

يعقوب

والتدمير ،وحتى حينما تتراجع إيرادات
القناة فــى بعض األوق ــات حال ًيا بسبب
حالة الــركــود التى تتعرض لها التجارة
العاملية ،جنــد مــن يرجع ذلــك إلــى أنها
«فلوس حرام».
وم ــؤخـ ـ ًرا حــن ق ــرر مــحــافــظ البنك
امل ــرك ــزى طـ ــارق عــامــر ط ــرح شــهــادات
إستثمار بعائد  ،%20جلــذب النقدية
والعمالت املحلية واألجنبية ،فى محاولة
حلــل مشاكل التضخم والــتــكــالــب على
شراء الدوالر والسلع ،واجهت القرارات
نــفــس الــفــتــاوى ال ــش ــاذة الــتــى ح ــذرت
املصريني من إيداع أموالهم فى البنوك،
وطالبتهم باإلبقاء عليها «حتت البالطة».

يحاول أغلب االقتصاديني إثبات صحة وجهة نظرهم
عن طريق إعطاء أمثلة ببعض الــدول طبقت سياسة
معينة ،فيما يــرى الباحث أحمد حسن أن اإلشكالية
بالطبع ليست فــى معرفة جت ــارب اآلخــريــن كــى تتم
االستفادة منها ،بل فى عــدم األخــذ فى االعتبار
طبيعة الدولة واقتصادها وطبيعة الشعب
نفسه الــذى تؤخذ من أجله سياسة
معينة.
ويــضــرب الــبــاحــث مــثـ ً
ـال مبا
حـ ــدث عــنــد وضـ ــع الــدســتــور
املــصــرى عـــام  ،2012وكــانــت
فيه م ــادة خــاصــة بــربــط األجــر
بــاإلنــتــاج وه ــو مــبــدأ ســلــيــم من
الناحية االقتصادية ،لكنه واجه
اع ــت ــراض ــات م ــن الــبــعــض ممن
يفضلون ربــط األجــور باألسعار
مثلما يــحــدث فــى الــبــرازيــل،
ورأى»حــســن» أن املشكلة
هنا فى املطالبة بتطبيق
س ــي ــاس ــة مــعــيــنــة دون
النظر إلــى ظ ــروف تطبيق
هــذه السياسة فــى الــدولــة التى
اختارتها ،وأن مــا ُطبق فــى البرازيل
دون باقى دول العالم ليس بالضرورة أن يصلح
ملصر.
وعلى صعيد الواقع املصرى تطرقت الورقة البحثية
إلى عادة مصرية صميمة ،تتمثل فى أن قطاعا عريضا
من املصريني جتدهم عند ارتــفــاع سعر سلعة معينة
يخشون من ارتفاع سعرها مرة أخرى ،لذلك يتكالبون
على شراء هذه السلعة بكميات كبيرة بهدف تخزينها،
وتكمن اإلشكالية الرئيسية هنا فى أن السلوك اخلاطئ
للناس يؤدى لزيادة الطلب على السلعة ذاتها ،ما يؤدى

الرتفاع سعرها ُمجدداً ،أو اختفائها من األسواق حلني
استيراد أو إنتاج كميات إضافية بعد نفاذ املخزون
منها ،وهو ما يساوى تفاقم املشكلة وليس حلها.
وبالوقائع حتدث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى
أحد اللقاءات اجلماهيرية فى بداية تفاقم أزمة نقص
السكر ،وأقسم أن ثالجته ظلت لسنوات طويلة
ليس فيها إال زجاجات املياة ،وهو ما أخذه
املتربصون و»خــرفــان اإلخــــوان» مأخذ
السخرية ،وتندروا على ذلــك ،فيما قال
اقتصاديون أن املهم هو محاربة أو تقليل
سلوكيات التكالب على السلع وتخزينها
بكميات ضخمة ،حيث ال يشترى املواطن
األوروبى على سبيل املثال إال احتياجاته
الــضــروريــة يــوم بــيــوم ،أو على املــدى
القصير جـ ــدً ا ،أم ــا فــى مصر
فــقــد بــــدأت أزمــــة السكر
بـــارتـــفـــاعـــات طــفــيــفــة
فــى أس ــع ــاره بــالــتــزامــن
مــع زيـ ــادة ســعــرالــدوالر،
السيسى
وفــى املقابل أســرع التجار
وجمعوا كــل كميات السكر
وأخــفــوهــا لتعطيش األسـ ــواق،
وانهال املواطنون يبحثون عن السكر
ويخزنوه ،فلم تفلح محاوالت احلكومة لضخ
كميات كبيرة منه ،كما لم تكف جهود األجهزة األمنية
فى ضبط مخازن املحتكرون ،وهو نفس ما حدث مع
الزيت وقبله األرز ،وحال ًيا هناك دعوات لتخزين الفول
فى البيوت بكميات كبيرة ،حتس ًبا الرتفاع أسعاره ،ثم
تدميسه أو طحنه ليتحول إلى «عجينة طعمية» حتفظ
فى الثالجات ،حيث أدت أزمات نقص الزيت وارتفاع
أســعــار الــوقــود إلــى أن رفعت املطاعم أســعــار الفول
املدمس وسندويتشات الطعمية.

السيسى يعرف أن الناس تثق به وشعبيته ال تزال موجودة رغم انخفاضها من  90إلى %60

تقرير أمريكى يكشف أخطر أسرار مصر السياسية
بعض المسئولين حذروا الرئيس
من تعويم الجنيه خوفًا من إشعال
فتيل احتجاجات شعبية شبيهة
بـ«انتفاضة الخبز»

استمرار الكراهية الشديدة
تجاه جماعة «اإلخوان
المسلمين» بسبب ميلها
إلى استخدام االحتجاجات
لمصالحها الض ّيقة

احتياطات السيولة
األجنبية زادت من 19
مليار دوالر فى نهاية
أكتوبر إلى أكثر من 24
مليار دوالر حال ًيا
قبل سـ ّتــة أعـ ــوام ،فــى  24يــنــايــر ،2011نزل
اآلالف إلــــى «مـ ــيـ ــدان الــتــحــريــر» فـــى وســط
القاهرة مطالبني بـ «العيش واحلرية والعدالة
االجــتــمــاعــيــة» .وبــعــد  18ي ــومــاً فــقــط ،أنــهــت
املــظــاهــرات حكم الرئيس حسنى مــبــارك الــذى
اســتــمــر ثــاثــة عــقــودّ .إل أنّ أى تــفــاؤل الحــق
حــول «الربيع العربي» لم يــدم طوي ً
ال ،وحتى أن
تعد اليوم أكبر من
املشاكل التى أشعلت الثورة ّ
السابق ،وعلى كافة املستويات تقريب ًا .فقمع
احلكومة املصرية احلالية ملعارضيها هو أوسع
وأكثر قسوةً .وبطالة الشباب أعلى من السابق،
واالقتصاد فى حالة كئيبة ،وهناك شعور متزايد
بأن البالد تسير على غير هدى.
لكن على الرغم من هذا االحباط املتزايد ،قال
لى مسئول رفيع املستوى أن الرئيس عبد الفتاح
السيسى «واثق جــداً» .وأضاف «أنه لديه عالقة
جيدة مع الناس ويعرف أن الناس يثقون به».
هــذه الوقائع رصدها تقرير أمريكى أصــدره
معهد واشنطن مؤخراً بعنوان «طريق مسدود فى
ظ ّل السيسى».
التقرير أكــد أن السيسى يتمتع حالي ًا بثقة
بسبب الهدوء النسبى الذى أعقب قرار «البنك
املركزي» فى أوائل نوفمبر املاضى بتعومي العملة
املصرية الــذى خفض قيمة اجلنيه املصرى إلى
النصف وحفّز حدوث زيادات حادة فى األسعار.
ّ
وحذر بعض املسئولني املصريني من هذه اخلطوة
خــوف ـ ًا مــن أن تشعل فتيل احــتــجــاجــات شعبية
شبيهة بـ»انتفاضة اخلــبــز» الــتــى امــتـ ّـدت على
يو َمني فى يناير عام  1977والتى زعزعت نظام
الرئيس أنــور السادات بعد أن قام برفع الدعم
عن املواد الغذائيةّ ،إل أ ّنه لم يكن أمام السيسى
الكثير من اخليارات .فبحلول خريف  ،2016أ ّدى
التراجع فى احتياطات السيولة إلى حدوث نقص
كبير فى السلع األساسية ،وشعرت احلكومة بأ ّنه
ال خيار أمامها سوى التص ّرف .وقد علّق املسئول
قائ ً
ال« :كان اخليار إ ّما متابعة األعمال على النحو
املعتاد والتركيز على شعبية «السيسي» أو النظر
إلى املستقبل ووضع البالد على املسار الصحيح
والتعامل مع العواقب».
وكشف التقرير أن خفض قيمة العملة ،الذى
تلته على الفور سلسلة أخرى من إجــراءات قطع
الدعم عن الطاقة والتوقيع على قــرض بقيمة
 12مليار دوالر من «صندوق النقد الدولي» قد
حسن مشهد االقتصاد الكلّى فى مصر ،وسرعان
ّ
مــا نضبت الــســوق الــســوداء للعمالت وارتفعت
على الفور تدفّقات العملة إلى «البنك املركزي».
أ ّما احتياطات السيولة األجنبية فقد زادت من
 19مليار دوالر فى نهاية أكتوبر إلى أكثر من 24
مليارا بعد شهرين ،فى حني ارتفع مؤشر سعر
صــرف العملة املصرية بحوالى  50فــى املائة،
وكنتيجة لذلك ،يع ّبر البعض فى املجتمع التجارى
تفاؤل حذر بأنّ مبالغ كبرى فى «االستثمار
عن
ٍ
األجنبى املباشر» سوف يتم ضخها فى أعقاب
هذه التطورات.
وقال الباحث إريك تراجر الذى أعد التقرير
 :قــال لى أحــد رجــال األعــمــال« :تلقّينا العديد
من االستفسارات عن االستثمار بسبب تخفيض
قيمة العملة» ،مضيف ًا أنّ تخفيض قيمة اجلنيه
قد س ّهلت عليه وعلى زمالئه التخطيط لنفقاتهم
للعام املقبل .ومــع ذلــك ،ال تــزال هناك العديد
من العقبات التى تقف فى وجه النمو املستدام،
مبا فيها البيروقراطية الكبيرة التى تص ّعب على
املستثمرين األجــانــب دخــول الــســوق واملــخــاوف
األمنية املستم ّرة التى تس ّببت بتراجع السياحة،
وقد قال لى مسئول كبير آخر« :إنّ عدم االنفتاح
الــفــعــلــى عــلــى «االســتــثــمــار األجــنــبــى املــبــاشــر»
حتدي ًا كبيراً ،لكن سنتم ّكن
والسياحة ،سيش ّكل ّ
من معرفة كيفية سير األمور خالل ستة أشهر».
ومــع ذلــك ،فبالنسبة إلــى غالبية املصريني،
كان تأثير تخفيض سعر العملة مؤمل ًا على املدى
القصير.
فقد ارتفعت أســعــار السلع الرئيسية بشكل
ملحوظ ،ويــعــود ذلــك جزئي ًا إلــى اعتماد مصر
بشكل كبير عــلــى املـ ــواد الــغــذائــيــة املــســتــوردة.
ووفقاً لصحيفة «املصرى اليوم» ،ارتفعت أسعار
الدواجن احل ّية والس ّكر مبقدار النصف ،فى حني
تضاعف سعر زيت الزيتون تقريباً.
ّ
يتحملون الوضع فى الوقت
إل أنّ املصريني
ّ

جماعة اإلخوان
ال تزال ق ّوة
استقطاب هائلة
داخل مصر

الجيش سيدعم السيسى بشكل قوى فى أى أزمة

شبكات التواصل االجتماعى مراقبة بشكل محكم
احلالي ،ليس بفرح وليس بسهولة ،ولكن بالتأكيد
مبزيد من الصبر مما قد توقعه الكثيرون فى
بلد كان يشهد حركات تعبئة شعبية منتظمة قبل
حد ما ،يعكس الهدوء
بضع سنوات فقط ،وإلى ّ
النسبى (ورمبا املؤقت) فى مصر ِ
السمتان األكثر
بروزاً فى السياسة املصرية منذ  3يوليو .2013
وكشف التقرير عن الكراهية الشديدة جتاه
جماعة «اإلخوان املسلمني» التى يؤدى ميلها إلى
استخدام االحتجاجات ملصاحلها الض ّيقة ،إلى
ردع اآلخرين عن تنظيم املظاهرات أو االنضمام
إليها ،وقــد أشــار ناشطون ،على سبيل املثال،
إلى أنّ الدعوات إلى قيام «ثورة الفقراء» فى 11
نوفمبر املاضى قد تالشت حاملا أعلن «اإلخوان»
دعمهم لها .وبالرغم مــن مواجهة «اجلماعة»
قمع ًا كبيراً منذ اإلطاحة مبرسى وغيابها شبه
الكلّى على األرضّ ،إل أ ّنها تبقى ق ّوة استقطاب
هائلة داخل مصر بسبب رئاسة مرسى الفاشلة

والتقسيمية التى دامت عاماً كام ً
ال.
وقد قال لى أحد الناشطني« :ال تزال جماعة
«اإلخوان» سا ّمة ،.فأينما يبدو وكأ ّنه ستت ّم تعبئة
الشعب ،تقضى عليها تصريحات «اجلماعة»».
وأش ــار إلــى أنــه على الــرغــم مــن أن اإلطاحة
مبــرســى قــد أصــبــحــت ذكـ ــرى بــعــيــدة ،ال يــزال
السيسى الشخصية السياسية األكثر شعبية فى
مصر.
وقــد قــال لــى أحــد أه ـ ّم املناصرين السابقني
لــه« :تراجعت شعبية السيسى مــن  90إلــى 60
فى املائة ،إنــه تراجع كبير ،لكنّه ال يــزال يتمتّع
باألغلبية» ،وحتّى إن كانت هذه األرقام مضخّ مة
(ومن املستحيل معرفة ذلك ألنّ وزارة الداخلية
قــد ح ـ ّـذرت الــنــاس مــن ال ــر ّد على استطالعات
الرأى التى جتريها منظمات إعالمية أجنبية) ال
تتمتع بكل بساطة أى شخصية سياسية أخرى
فى مصر بهذه األه ّمية.

معظم األحزاب السياسية الشرعية تلتزم باتباع
خ ّط الحكومة مما يص ّعب تمييزها عن بعضها

احلكومة تراقب الهواتف املحمولة
لتسجيل املكاملات الشخصية
توسيع مؤسسة «من أجل مصر» لتعبئة الناس باسم
السيسى خالل االنتخابات الرئاسية عام 2018

كما أنه ليس هناك تباعد ملموس بني السيسى
وسع ق ّوته االقتصادية بشكل كبير
واجليش الذى ّ
خــال رئــاســة السيسي ،وكنتيجة لذلك يعتقد
الكثيرون أنّ اجليش سيدعم السيسى بشكل قوى
فى أى أزمة.
وال ش ـ ّ
ـك أنّ غــيــاب اخلــيــار الــثــالــث هــو أمــر
ّ
مخطط لــه؛ إذ تعمل احلكومة ب ــدأب ،وغالب ًا
بوحشية ،ملنع االضطرابات السياسية .فشبكات
الــتــواصــل االجــتــمــاعــى مــراقــبــة بشكل محكم،
ويخاطر أولئك الذين ينتقدون السيسى بكتاباتهم
بأن يتم استجوابهم.
كما يعتقد الــكــثــيــرون أنّ احلــكــومــة تراقب
هواتفهم الذكية لتسجيل محادثاتهم الشخصية،
لذا فإن أولئك الذين قابلتهم – والكالم إلريك
تــراجــر  -كــانــوا يضعون هواتفهم اخللوية فى
علب أو حقائب لكتم مك ّبر الصوت ،فــذات م ّرة
مث ً
ال ،عمد أحد الذين قابلتهم على وضع جهاز

لتشويش الصوت ،كما تتصرف السلطات بسرعة
لتوقيف كل من يبدو أنه ّ
ينظم احتجاجات .وقد
قــال لــى أحــد البرملانيني السابقني« :إنّ القمع
كلّى لدرجة تذ ّكرنى بحقبة عبد الناصر ،فى ّ
ظل
حكم جماعة «اإلخوان املسلمني» كنت أخاف من
األصولية ومن تغ ّير طابع البالد ،لكن كنّا نتمتّع
بحرية أكــبــر آنـــذاك ،أ ّم ــا الــيــوم فتسود قاعدة
«اخــرس لتتم ّكن من العيش واالستمرار» ،عدنا
اليوم إلى الهمس فى الغرف» ،وكنتيجة لذلك،
تلتزم معظم األحزاب السياسية الشرعية باتباع
ّ
خط احلكومة ،مما يص ّعب متييزها عن بعضها،
وفــى الوقت نفسه ،تعمل األجــهــزة األمنية على
توسيع مؤسسة «من أجل مصر» املوالية للسيسي،
لتتم ّكن من تعبئة الناس باسم السيسى خالل
االنتخابات الرئاسية عام .2018
كما حتــاول األجــهــزة األمنية املصرية أيض ًا
اسكات االنتقادات من خــال توسيع سيطرتها
يدعى ّ
مطلعون من داخل القطاع
على اإلعالم ،إذ ّ
أنّ بعض األجهزة قد أ ّمنت السيولة النقدية التى
استُخدمت لشراء العديد من شبكات األخبار
التلفزيونية اخلــاصــة ،بــاإلضــافــة إلــى مصالح
فــى شــركــات عــاقــات عــا ّمــة تشترى اإلعــانــات
التليفزيونية ،باإلضافة إلى ذلك ،قالت مصادر
إعالمية متعددة أنّ األجهزة األمنية غالباً ما تق ّرر
ما ميكن وما ال ميكن تغطيته ،ومِ ن قِ َبل َمن .ولع ّل
يفسر سبب تعليق املنتقد العلنى األخير
ذلــك ّ
للسيسى على الهواء ،الصحفى إبراهيم عيسى،
محددة.
لبرنامجه مؤخراً بسبب «ضغوط» غير
ّ
ـســر عــلــى األرجــــح الــعــرض الــغــريــب
كــمــا يــفـ ّ
األســبــوع املاضى ملذيع األخــبــار صاحب اخلبرة
الواسعة عمرو أديــب إذ خصص حوالى نصف
برنامجه للترويج لثالجة «حــلــوان  »360التى
يفسر
تنتجها شركة عسكرية ،كما لو كان بائع ًا ّ
بإسهاب.
لكن عــوض ـ ًا عــن طمأنة اجلــمــهــور ،لــم تخلق
التغطية اإلخبارية املق ّيدة سوى قلق ًا أكبر ،مبا
فــى ذلــك وســط الــذيــن كــانــوا يدعمون السيسى
بحماس كبير فى املاضي .وقد قال لى أحد رجال
األعمال« :ال تعلم من يدير الدفّة» مشيراً إلى أنّ
مشاريع القوانني حول اجلمعيات واالستثمارات
غير احلكومية بــدت وكــأ ّنــهــا صيغت مــن قبل
األجهزة دون معرفة مسبقة من الوزراء املعنيني،
ألن مشاريع القوانني هــذه تقتضى رقابة أمنية
أكبر بكثير من تلك التى سعى إليها الــوزراء فى
األصل.
وكشف التقرير عــن عــدم وجــود تــواصــل بني
األجهزة العليا فى مصر وهو األمر الذى ،فمنذ
أسابيع قليلة ،قضت «املحكمة اإلدارية العليا» فى
مصر ضد اقتراح السيسى نقل ملكية جزيرتني
فى البحر األحمر ،صنافير وتيران ،إلى اململكة
العربية السعودية ،ورفضت ادعــاء احلكومة أن
مصر كانت تدير اجلزر نيابة عن السعودية.
وكــان ثمن القضية بكاملها باهظ ًا بالنسبة
للسيسى على الصعيد الداخلي؛ فقد اعتبرت
أراض مصرية
الــبــاد أن صنافير وتــيــران هــى
ٍ
كما جاء فى الكتب املدرسية لعدة عقود ،وهكذا،
اعتقد الكثيرون أنّ السيسى كــان يبيع أرضهم
مقابل احلصول على املساعدة السعودية .كما أن
هذا احلدث قد كلّف السيسى الكثير فى اخلارج
أيضاً :ففى نوفمبر املاضى ،أعلنت الرياض أ ّنها
ستحجب املساعدات النفطية التى وعــدت بها
خالل زيارة امللك سلمان إلى القاهرة فى أبريل،
وقــال لــى مسئولون مصريون أنهم ال يتوقعون
استعادة هذه املساعدات.
واختتم التقرير األمريكى بالتأكيد على أنه بعد
ـت سنوات على ثــورة «ميدان التحرير»
مــرور سـ ّ
فى مصر وأحالم «الربيع العربي» التى ألهمتها،
وصلت البالد إلى طريق مسدود.
فقلّة تعتقد أنّ املعاناة االقتصادية ستنحسر
قــريــب ـاً ،ولــيــس هــنــاك مــجــال لــلــمــضــى قــدم ـاً
سياسياً ،وقد قال لى – والكالم لتراجر  -أحد
املناصرين السابقني« :أحيان ًا عليك أن تسأل:
«من إذاً؟ من هو البديل؟ لكن ليس هناك أحد،
ويت ّم تطبيق كافّة السياسات بشكل يضمن عدم
وجــود أحــد .لذلك ،إ ّمــا تتعايش مع هذا الواقع
أو تتركه وشأنه» .وهكذا فإن املصريني يعيشون
معه ،كما عــاشــوا معه غــالــبـ ًا ،ألنــه ال يبدو أن
هناك أى خيار آخر.

املعاناة االقتصادية
ستنحسر قري ًبا وليس
هناك مجال للمضى
قد ًما سياس ًيا

خط

أحمر

تأمين السيولة
النقدية التى
استُخدمت لشراء
العديد من شبكات
األخبار التليفزيونية
الخاصة

توقعات بعدم
استعادة
المساعدات
السعودية بسبب
«تيران وصنافير»

األجهزة العليا
تقو ًم باسكات
االنتقادات ضد
النظام من خالل
توسيع سيطرتها
على اإلعالم
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«مستقبل وطن»
يضم 5300
مؤسس وله
مقرا بكل
ً 58
محافظات مصر

الحياة
السياسية

باألرقام :األحزاب األكثر قوة
تحت قبة مجلس النواب

المصريون األحرار «»65
نائ ًبا مقابل « »50لمستقبل
وطن و 40للوفد و 17لحماة
الوطن و 12للمؤتمر والنور

لـ ــم ت ـ ــؤد ن ــت ــائ ــج االن ــت ــخ ــاب ــات
البرلمانية  2015عــن فــوز حزب
وحده باألغلبية البرلمانية ،وإنما
كــانــت األكــثــريــة مــن نصيب حزب
المصريين األح ــرار بـــ 65مقعداً،
الـــذى ت ــاه ح ــزب مستقبل وطــن
ثــم حـــزب ال ــوف ــد ،لتتغير بذلك
الخريطة الحزبية عما كانت عليه
فــى البرلمانات السابقة ،ويظل
الــمــســتــقــلــون أكــبــر مــن أى حــزب
بحصولهم فــى الــمــرحــلــة األول ــى
فقط على  105مقاعد.
وح ــص ــد ح ـ ــزب الــمــصــريــيــن
األحــرار  65مقعدً ا فى البرلمان،
لــيــكــون الـــحـــزب األعـــلـــى نسبة
فــى المقاعد بالنسبة لــأحــزاب
ويأتى ترتيبه األول بين األحــزاب،
وجـ ــاء حـــزب مستقبل وطـــن فى
الــتــرتــيــب الــثــانــى بــيــن األحـ ــزاب
الــتــى أخـــذت ال ــص ــدارة فــى عــدد
مــقــاعــد الــبــرلــمــان ،بــعــد حصوله
على  20مقعدً ا فى جولة اإلعــادة
فى المرحلة الثانية ،وكان الحزب
قــد فــاز بأكثر مــن  30مقعدً ا فى
المرحلة األولـــى ،ليتجاوز بذلك
عـــــدد مـــقـــاعـــده فــــى مــرحــلــتــى
االنتخابات  50مقعدًا.
حــصــل حـــزب ال ــوف ــد عــلــى 40
مقعدً ا بينما حصد حــزب حماة
الــوطــن على  17مــقــعــدا ،وحصل
حزب الشعب الجمهورى على 13
مقعدً ا فى البرلمان ،فيما حصد
ح ــزب الــنــور ،الــــذراع السياسية
لــلــدعــوة الــســلــفــيــة 12 ،مــقــعــدً ا،
وحــصــل حــزب المؤتمر على 12
مقعدًا.

خريطة األحزاب السياسية فى مصر

دستور  2014نص على حظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس الدين أو التمييز على أساس اجلنس أو األصل أو الطائفية

شهدت مصر منذ عام  2011تحوالت سياسية
مهمة ،حيث أدت االحتجاجات الشعبية إلى
سقوط نظام الرئيس األسبق محمد حسنى
مبارك ،ودخلت البالد فى مرحلة انتقالية بعد
نقل السلطة إلــى الجيش ،وعــقــدت بعهدها
انتخابات تشريعية ورئاسية فى  ،2012أسفرت
عــن صــعــود جماعة اإلخـــوان المسلمين إلى
الحكم وهيمنة اإلسالميين على مجلس النواب،
وقد أدت الممارسات العنصرية والديكتاتورية
للرئيس المخلوع محمد مرسى خــال فترة
حكمه (يونيو  -2012يونيو  )2013إلى إثارة
االحتجاجات الشعبية مــن جــديــد ،ومــن ثم

سقط نظام اإلخـــوان فــى يوليو  ،2013بعد
تدخل الجيش وعزل محمد مرسى من السلطة.
ثم دخلت البالد فى مرحلة انتقالية جديدة
انتهت بعقد االنتخابات الرئاسية والتشريعية
 2014و 2015على التوالى ،وأسفرت االنتخابات
الرئاسية عــن وص ــول الــرئــيــس الــحــالــى عبد
الفتاح السيسى إلى الحكم.
وبــعــد مـــرور عامين مــن حكم عبد الفتاح
السيسى ،وال ــذى انتخب رئيسا للجمهورية
فــى  2014وعقب ثــورة يونيو  ،2013تخطو
مصر بخطى ثابتة فــى اتــجــاه بــنــاء الــدولــة
ومؤسساتها وأجهزتها السياسية واألمنية،
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واليــزال الفساد السياسى وإصــاح المنظومة
التعليمية والصحية وتدنى مستويات المعيشة
من أهم التحديات التى تعمل الحكومة الحالية
على إصالحها.
وفى الوقت نفسه تستعد األحزاب السياسية
لخوض االنتخابات الرئاسية والتشريعية
الــقــادمــة فــى عــام  ،2018ومــن ثــم تمثل هذه
الفترة اختبار ًا حقيقي ًا لقدرة هذه األحــزاب
التى وصلت إلى البرلمان والكتلة التى تدعم
النظام الحالى على إنجاز ما وعدت به الشعب
المصرى ،ومــن ثم فــإن اإلنــجــاز السياسى فى
تحسين األوضـــــاع االجــتــمــاعــيــة والصحية

خالد عبدالرحمن

التفاصيل الكاملة للصراعات واألزمات داخل األحزاب
اخلالفات مستمرة بني البدوى وبدراوى فى حزب الوفد

مخيون

البدوى

موسى

ساويرس

مستقبل غامض ينتظر «املصريون األحرار» بسبب األزمة املستمرة بني «ساويرس» وقيادات احلزب
استقالة أمني راضى من منصب األمني العام يضع حزب املؤمتر فى ورطة
اتجهت مصر ،بعد عقود من هيمنة الحزب
الوطنى الديمقراطى (المنحل) على الحياة
الحزبية ،إلى تبنى سياسات التعددية السياسية
الــحــقــيــقــيــة ،ب ــإع ــادة هــيــكــلــة لــجــنــة األحــــزاب
الــســيــاســيــة ،وه ــى الــمــســئــولــة عــن االعــتــراف
بــاألحــزاب السياسية ،ونــص دســتــور 2014
على حظر تأسيس أحزاب سياسية على
أســاس الدين أو التمييز على أساس
الجنس ،أو األصـــل ،أو الطائفية،
وتمت الموافقة على تأسيس أكثر
مــن  45حــزبــا ،ومــن أهــم األح ــزاب
السياسية على الساحة السياسية
ما يلي:
¿ حزب الوفد:
تأسس حزب الوفد بقرار من لجنة األحزاب
فى  4فبراير  ،1978الدكتور /السيد البدوى
شحاتة ،واستطاع حزب الوفد أن يجمع بنجاح
بين المسلمين واألقباط فى حزب واحد يسوده
التفاهم والوفاق.
واستطاع فــى كــل االنتخابات النزيهة التى
اشترك فيها أن يكتسح األح ــزاب التى وقفت
ض ــده ،بعد قــيــام ث ــورة  23يوليو  1952تم
إلــغــاء األحـــزاب فــى مــصــر ومــن ضمنها
حزب الوفد وفى عام  1983قام فؤاد
سراج الدين ،بتأسيس حزب الوفد
الجديد كحزب ليبرالى وطنى،
متبن ًيا أيــديــولــوجــيــة حزب
الــوفــد األصــلــى نفسها،
ومــــن أهــــم أهــــداف
ال ــح ــزب :اإلصـــاح
الــســيــاســي :الــوحــدة
الـ ــوطـ ــنـ ــيـ ــة ،ال ــح ــري ــة
السياسية وحقوق اإلنسان،
قانون جديد لمباشرة الحقوق
السياسية ،إلغاء قانون الطوارئ،
دعــــم دور ال ــش ــب ــاب ،ديــمــقــراطــيــة
الــنــقــابــات ،اســتــقــرار اإلطـــار التشريعى
فــى مــجــال الــنــشــاط االقــتــصــادى وترشيد
االستهالك العام .القضاء على مشكلة البطالة.
رعاية العاملين المصريين بالخارج.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــحــزب يــواجــه أزمــة
مستمرة حتى اآلن منذ انتخابات رئاسة الحزب
عام  2014التى جرت بين الدكتور السيد البدوى
وفؤاد بدراوى ،وأسفرت عن فوز البدوى برئاسة
الــحــزب ،ورفـــض بــــدراوى نتيجة االنــتــخــابــات
ووصفها بالمزورة وطالب بإعادتها ،وشكل «تيار
إصــاح الــوفــد» ،مما دفــع الهيئة العليا للحزب
بفصل بدراوى من جميع تشكيالت الحزب.
وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ،إلنهاء
األزمــة واجتمع مع طرفى الــنــزاع بالحزب وتم
التوصل التفاق يرضى جميع األطــراف إلنهاء
األزمة ،وعقدت الجمعية العمومية فى موعدها
وتم انتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب ،وبعد
االنــتــخــابــات عــقــدت اجتماعات لتنفيذ مــا تم
االتــفــاق عليه خ ــال اجــتــمــاع الــرئــيــس ،ولكن

ســرعــان مــا أنــهــار االتــفــاق بعد اتــهــام ب ــدراوى
لــلــبــدوى بــأنــه لــم يــلــتــزم بــمــا تــم االتــفــاق عليه
بالرئاسة ،بتعيين  8من تيار اإلصالح ضمن الـ
 10أعضاء المعينين بالهيئة العليا ،فى حين قال
الدكتور السيد الــبــدوى إن الحزب قــرر تعيين
سبعة أعضاء من »تيار اإلصــاح« ،ولكنهم
رفــضــوا التعيين ولــم يحضروا
اج ــت ــم ــاع الــهــيــئــة الــعــلــيــا
وتــعــنــتــوا فــى طلباتهم،
لتعود أزمــة الوفد إلى
المربع صفر .وفى عام
 2016عادت الصراعات
تــظــهــر مــن جــديــد بــالــوفــد
بعد اتهام البدوى لتيار اإلصالح
باقتحام مقر الوفد وإغالقه بالجنازير.
¿ حزب المصريين األحرار:
هو حزب مصرى ذو مرجعية ليبرالية ،أعلن
عن تأسيسه يــوم األحــد  3أبريل  ،2011حيث
قــام عــدد من المفكرين والنشطاء السياسيين
بـ ــاإلعـ ــان عـــن ب ــرن ــام ــج وأهـــــــداف الــحــزب
ومــبــادئــه األســاســيــة .ووافــقــت لجنة األح ــزاب
على إجــراءات تأسيسه يوم االثنين  4يوليو
 ،2011وقد انضم عدد من الشخصيات
العامة والمعروفة للحزب مثل الكاتب
مــحــمــد ســلــمــاوى ودك ــت ــور ف ــاروق
الــبــاز ونجيب ســاويــرس رئيس
مجلس اإلدارة التنفيذى
لشركة أوراسكوم تيلكوم
الــقــابــضــة ،وانــدمــج
الـ ــحـ ــزب مـ ــع ح ــزب
الجبهة الديمقراطية
فــى  21ديسمبر .2013
وقـــد حــصــل عــلــى عضويته
الكاملة فى المنظمة الدولية التى
تضم فــى عضويتها أكــثــر مــن 100
حزب ليبرالى حول العالم ،وذلك خالل
المؤتمر ال ـــ 59للمنظمة وال ــذى عقد فى
مدينة روتردام الهولندية فى الفترة من 26-24
أبريل  ،2014ورئيس الحزب هو عصام خليل.
ويعد المصريين األحرار من األحزاب المثيرة
للجدل .ومؤخرا حدثت مشكالت كثيرة داخل
ه ــذا الــحــزب ،فيما يتعلق بأعضائه
وأماناته فى المحافظات .أما األزمة
الــحــالــيــة فــهــى تــرجــع لــعــدم رضــاء
«ساويرس» عن أداء نواب البرلمان
باعتبارهم موالين للحكومة ،ويرى
الــبــعــض م ــن الــجــنــاج اآلخــــر أنــهــا
ترجع لموقف الحكومة من النشاط
االقــتــصــادى لــســاويــرس ،وقــد صعد د.
عصام خليل ونواب آخرين الخالف مع ساويرس
بإعالنهم أن األمن القومى والجيش خط أحمر،
مــا يشير إلــى رفضهم مالسنات األخــيــر تجاه
مؤسسات الدولة األمنية.
¿ حزب مستقبل وطن
هو حزب جديد ولد من رحم ثورتى الخامس

احلركة
الوطنية ينتظر عودة
الفريق أحمد شفيق من اإلمارات
عقب صدور قرار برفع اسمه من قوائم
املنع من السفر وترقب
الوصول
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والتعليمية يعتبر من أهم التحديات الراهنة،
فــاألوضــاع االقتصادية المتردية ومحاربة
التنظيمات اإلرهابية يحد من قدرة الساسة
وصانعى القرار فى تحسين الوضع االجتماعى
واالقتصادى واألمنى بالشكل المطلوب.
هــذه بعض الحقائق الــتــى رصــدتــهــا درســة
مهمة صدرت مؤخر ًا بعنوان « الوضع السياسى
فى مصر ما بعد  30يونيو  « 2016والتى ألقت
الضوء على خريطة األحزاب السياسية وأدائها
االنتخابى.

والعشرين من يناير والثالثين من يونيو ويضم
الحزب  5300مؤسس باإلضافة إلى األعضاء
من  27محافظة ،وله  58مقرا بكل محافظات
مصر .وهو حزب يؤمن بأن أمن الوطن وسالمة
أراضيه هما األولوية األولى والمطلقة لدى كل
المصريين .وقضيته األساسية التى ال تقل
أهمية عن األولــويــة األولــى هى تمكين
الشباب ولكن التمكين عن فكر ووعى
وتدريب وتثقيف وتأهيل واالستفادة
مــن وج ــود الــخــبــرات الكبيرة التى
تتيح فرصة إف ــادة وتطوير وتقدم
هذا الوطن.
¿ حزب حماة وطن:
تــأســس حــمــاة الــوطــن عــام  2014من
عسكريين ورجال صاعقة متقاعدين ،هو حزب
يجمع كل أطياف المجتمع فى سبيكة فريدة غير
قابلة لالنكسار أو االنفصال ،ورئيس الحزب هو
الفريق جــال الهريدي ،قائد ســاح الصاعقة
المصرى سابقا.
ويــرتــكــز بــاألســاس عــلــى قــواعــده الشبابية
بــاعــتــبــارهــا الـ ــكـ ــوادر الــتــى ســتــتــســلــم رايـ ــات
المستقبل ،وعلى القواعد النسائية الفاعلة
بــاعــتــبــار ال ــم ــرأة نــصــف الــمــجــتــمــع ،والــهــدف
األس ــاس ــى لــلــحــزب هــو تــوفــيــر مــطــالــب األمــن
الــقــومــى الــمــصــرى وحــمــايــة مــصــر م ــن كــافــة
األخطار الداخلية والخارجية.
¿ حزب الشعب الجمهورى:
واف ــق ــت لــجــنــة األحــــــزاب الــســيــاســيــة فى
اجتماعها يــوم  2012/9/12على تأسيس
حــــزب الــشــعــب ال ــج ــم ــه ــورى وتــمــتــعــه
بالشخصية االعــتــبــاريــة وحــقــه فى
مباشرة نشاطه السياسى اعتبارا من
 2012/9/13ويطالب الحزب بتبنى
نظام انتخابى يتوافق عليه الجميع
يضمن مــشــاركــة جميع المصريين
وتمثيل حقيقى وعــادل لجميع الفئات
دون تمييز ،وتــوســيــع قــاعــدة المشاركة
فــى صنع الــقــرار على كــافــة المستويات وفى
كافة المجاالت ويــكــون بإنجاح عملية تشكيل
المؤسسات التى تقوم عليها الــدولــة المدنية
الحديثة وذلــك وصــو ً
ال إلــى عــدم الجمع بين
صــنــاعــة ال ــق ــرار واتـــخـــاذه ف ــى قبضة
واحــدة ،إقــرار نظام برلمانى رئاسى
مــع ضــمــان الفصل بين السلطات
بــتــحــقــيــق الـ ــتـ ــوازن بــيــنــهــمــا ،دعــم
دور النقابات المهنية ومنظمات
المجتمع المدنى وتنشيط دورهــا
فى المشاركة الشعبية والمجتمعية.
إعـــــادة صــيــاغــة دور الـــدولـــة لتحقيق
انــطــاقــة اقــتــصــاديــة مــن خــال تبنى اقتصاد
سوق اجتماعى للحفاظ على حقوق المواطنين
األس ــاس ــي ــة ،والــرئــيــس الــحــالــى لــلــحــزب هو
المهندس حازم عمر.
¿ حزب المؤتمر:
هو حــزب سياسى مصري ،تأسس بعد ثورة

 25يناير  2011باندماج مجموعة مــن القوى
الليبرالية .وهــو يسعى إلــى إقامة دولــة مدنية
يتساوى أفرادها فى الحقوق والواجبات ،وفق ًا
لبيان تأسيسه ،وقــد تأسس باندماج عــدد من
األحــزاب والحركات السياسية ذات التوجهات
الليبرالية واليسارية ،برئاسة عمرو موسى
األمــيــن الــعــام الــســابــق لجامعة ال ــدول
الــعــربــيــة .وتــأســس الــحــزب فــى أوج
ال ــح ــراك الــســيــاســى الـ ــذى شهدته
مصر بعد نجاح «ثورة  25يناير» فى
اإلطــاحــة بالرئيس حسنى مبارك
كما جــاء إعــان تشكيل الــحــزب فى
أفــق التحضير لالنتخابات الرئاسية
المصرية التى ترشح فيها رئيس الحزب
عمرو موسى.
ويشهد حزب »المؤتمر« أزمات داخلية كبيرة
ظهرت على السطح بعد تقديم األمــيــن العام
ً
اعتراضا
للحزب اللواء أمين راضى استقالته،
على طريقة إدارة األمــور داخل الحزب ،ولعدم
وجـــود مــؤســســيــه فــى اإلدارة بــاإلضــافــة إلــى
تهميش دوره ،ومــحــاوالت تحييده بعيدً ا عن
القرارات التى يتخذها الحزب ،وأعقبها تقدم
أعــضــاء الــحــزب بــعــدد مــن المحافظات
بــاســتــقــاالت جــمــاعــيــة بــمــحــافــظــات
اإلسكندرية والجيزة وكفر الشيخ
تضامنا مع األمين العام.
¿ حزب النور:
هــــو حـــــزب ســيــاســى
ذو مــرجــعــيــة
إســامــيــة
ســلــفــيــة،
تــــــأســــــس
عـ ــقـ ــب ثـــــورة
 25يناير ،2011
ويـــعـــتـــمـــد الــمــنــهــج
اإلســامــى السلفي ،ويعد
«األداة السياسية لدعم المنهج
اإلصالحي» الذى تتبناه الدعوة السلفية فى
مصر ،ويهدف إلى الدفاع عن تطبيق الشريعة
اإلسالمية ،مع التأكيد على أن الهوية المصرية
هــى الهوية اإلســامــيــة العربية بحكم عقيدة
ودين الغالبية العظمى من أهلها ،واعتماداً على
أن اللغة العربية هى لغة أهلها .ويتبنى الحزب
اعتماد اإلســام دينا للدولة ،وأن تكون اللغة
العربية هى اللغة الرسمية ،وأن تكون الشريعة
اإلسالمية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
¿ حزب المحافظين:
حزب سياسى مصرى يميل فى مرجعيته إلى
يمين الــوســط ،وقــد تأسس الحزب بقرار من
لجنة شئون األح ــزاب فى  2006/3/12على
يــد الكاتب الصحفى مصطفى عبد العزيز،
وق ــد ضــمــت عضويته مجموعة متميزة من
الصحفيين والسياسيين والشخصيات العامة
رئيس
من المهتمين بالعمل العام ،وقد اتخذ
ُ
الــحــزب قـــراراً بتجميده فــى  2010اعتراض ًا

منه على الحصار السياسى الذى كان مفروضاً
على األحزاب السياسية ،ولقلة الموارد المالية
للحزب ،إال أنه بعد قيام ثورة  25يناير وإطالق
حرية تكوين األحــزاب وسقوط النظام القديم
ـس الــحــزب لجن َة شــئــون األح ــزاب
أخــطــر رئــيـ ُ
برغبته فى إعــادة عمل الحزب مرة أُخرى،
ووافقت لجنة شئون األح ــزاب ،وبنا ًء
ـس الــحــزب بالتقدم
عليه قــام رئــيـ ُ
بطلب إلى المهندس /أكمل قرطام
مــؤســس حـ ــزب الــنــهــضــة (تــحــت
التأسيس فى ذلك الوقت) لدمجه
تــحــت رايــــة حـــزب الــمــحــافــظــيــن،
فــوافــق رئــيــس ح ــزب النهضة بعد
استشارة هيئة المؤسسين على الدمج
وترتب على ذلك الدعوة لجمعية عمومية فى
 14يونيو  2011إلق ــرار التعديالت والختيار
رئــيــس جــديــد لــلــحــزب ،ووقـــع االخــتــيــار على
المهندس أكمل قرطام بأغلبية الحضور رئيساً
للحزب بــد ً
ال مــن الكاتب الصحفى مصطفى
عبد العزيز نــظــراً لرغبته فــى التفرغ للعمل
الصحفى.
¿ حزب الحركة الوطنية:
ه ــو حـــزب ســيــاســى م ــص ــرى ،أعــلــن
عــن تأسيسه الــفــريــق أحــمــد شفيق
المرشح الرئاسى السابق (المقيم
حتى اآلن فــى اإلمـــارات رغم
صـــدور قـــرار مــن النائب
الــــعــــام بـ ــرفـ ــع اســمــه
مـــــن عـــلـــى قـــوائـــم
ال ــم ــم ــن ــوع ــي ــن مــن
الــــســــفــــر وتــــرقــــب
ً
تنفيذا لقرار
الــوصــول
محكمة الجنايات الصادر
فى  ١٣ديسمبر الماضى).
ووافــقــت لجنة شــئــون األح ــزاب
على تأسيسه فــى  6يناير 2013م،
ويؤكد الحزب على مدنية المجتمع :والتى
تعنى قبول التعددية االجتماعية واالحتفاء
بالتنوع ،وتمكين جميع أبناء مصر من التعبير
عن كياناتهم وانتماءاتهم اإلرثية وال ُمكتسبة،
سواء كانت دينية أو طائفية أو عرقية أو مهنية
أو طبقية ،مدنية الــدولــة :والــتــى تعنى دولــة
القانون لكل مواطنيها ،والمساواة فى الحقوق
والــواجــبــات ،وأن تــكــون كــل المؤسسات على
مسافة واحدة من كل أبنائها.
الــتــنــافــســيــة وتــكــافــؤ الـــفُـــرص :فالترجمة
العملية لمدنية المجتمع والدولة ،هى أن تكون
الكفاءة هى القاعدة األساسية لشغل المواقع
العامة فى مؤسسات الدولة ،وتحقيق العدالة
االجتماعية :وذلك بأن تتعهد الدولة بضمانات
مؤسسية لتحقيق االحتياجات األساسية ألبناء
مصر األقل ً
حظا واألكثر حرمانا.
والــحــق فــى الــمــعــرفــة :بمعنى ُحــريــة إنــتــاج
المعرفة والفكر والمعلومات ،صياغة وتداو ً
ال،
بكل الوسائل القانونية ال ُمتاحة.

حزب
النور يتبنى اعتماد
اإلسالم دينا للدولة وأن تكون
الشريعة اإلسالمية هى
املصدر الرئيسى
للتشريع

التعليم الفنى فى مصر ..اإلنفاق باملليارات واملحصلة صفر!!!
تقدم حقيقى فى مجاالت التنمية االقتصادية املختلفة
لم يساهم فى حتقيق
ٍ
يعد التعليم الفنى فى أى دولة من دول العالم ،هو
المصدر الرئيسى إلمداد سوق العمل بالعمالة
الفنية المدربة والتى تلعب دور ًا مهم ًا فى تنمية
البالد.
ولهذا فقد شغلت قضية االرتقاء بالسياسة العامة
للتعليم الفنى فى مصر ،كونها المتخصصين طوال
ً
فضال عن أنها القضية التى
السنوات الماضية،
عملت الحكومات المتعاقبة على تطوير سياسات
التعامل معها.
ولكن ال تقتصر األهمية على التطوير فقط وإنما
تمتد أيضا إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير فى
كيفية إدارة قطاع التعليم الفنى على نحو يسمح
باالقتداء بنماذج ناجحة مثل مدرسة «فالكو» التى
تعد أول مدرسة تعليم فنى صناعى حكومية داخل
مصنع فى محافظة الغربية ،تعمل وفق النظام
األلمانى ،حيث تقوم على اختيار المتفوقين من
الخريجين للتعاقد معهم.
وعلى الرغم من أن قطاع التعليم الفنى قد شهد
تطور ًا فى سياسات التعامل معه من قبل الحكومات
المتعاقبة ،إال أن خريجى هذا القطاع الزالوا
ال يحظون بفرص العمل التى تمكن الدولة من
االستفادة منهم بصورة كاملة وتحقق التنمية
المستدامة فى كافة قطاعات المجتمع.

يفتقد للكفاءة
والفعالية فى
اإلنفاق بسبب
الفساد اإلدارى

جرس

إنذار

سحر الشربينى

انخفاض العائد الفردى واملجتمعى من التعليم الفنى
فى هذا السياق أكد الدكتور أحمد دسوقى
إسماعيل  -مدير فرع أكاديمية السادات للعلوم
اإلداريـــــة بــبــورســعــيــد ،وأســتــاذ اإلدارة العامة
والمحلية الــمــســاعــد -فــى دراسـ ــة لــه بعنوان
«السياسة العامة للتعليم الفنى فى مصر :الواقع
واإلشكليات والخيارات» ،أنه يتخرج من التعليم
الفنى فــى مصر طــاب يفترض فيهم مواكبة
متطلبات العصر من المهارات والقدرات العالية،
وفق ًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع
احتياجات ســوق العمل فى جميع تخصصاته،
ومن هنا تعددت اإلشكاليات التى ترتبط بالتعليم
الفنى فى مصر والتى تؤثر على جودته وتطويره،
وحددتها الدراسة فى التالي:
 -1هدر الموارد وغياب فعالية اإلنفاق العام:
رغم تخصيص الدولة مقدراتها ومخصصات
موازناتها العامة السنوية والتراكمية ،لخدمة
قطاع التعليم الفني ،إال أنه لم تسفر كل الموارد

الــمــالــيــة الــمــخــصــصــة لــإنــفــاق عــلــى تأسيس
وتــشــغــيــل وإدارة مــــدارس التعليم الــفــنــى عن
تقدم حقيقى فى مجال
المساهمة فى تحقيق
ٍ
التنمية االقتصادية المختلفة.
 -2انخفاض العائد الفردى والمجتمعى من
التعليم الفنى:
تــشــيــر الــنــتــائــج اإلحــصــائــيــة لنسبة حاملى
شهادات التعليم الفنى ،مقارنة بمعدل البطالة،
إلــى هــدر مــوســع للمال الــعــام ،ولــثــروة بشرية
هائلة ال يتم استغاللها االستغالل األمثل ،على
المستويين المحلى وال ــدول ــى ،يــجــب أن يتم
تحويلها إلى ميزة تنافسية دولية ،ضمن منظومة
خطط التنمية الشاملة والمستدامة فى الدولة.
 -3انخفاض القدرات واإلمكانات االستثمارية
للمدارس الفنية:
تظل المخصصات أقل مما هو مطلوب فعل ًّيا،
كما أ ّنها تفتقد للكفاءة والفعالية فى اإلنفاق ،لما

الدستور يلزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى
يــأتــى تــوجــه الــدولــة لتطوير التعليم الفنى،
اســتــجــابــة لــنــص الــدســتــور الـــذى ألـــزم الــدولــة
بــالــتــوســع فــى ه ــذا الــنــوع مــن الــتــعــلــيــم ،لتلبية
احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة،حيث

نصت المادة ( )20منه على أن »:تلتزم الدولة
بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى
وتطويره ،والتوسع فى أنواع التعليم الفنى كافة،
وف ًقا لمعايير الجودة العالمية».

خبراء التعليم :إنشاء اجلامعة التكنولوجية ..ضرورة
يــرى خبراء التربية والتعليم أن من أهم
أسباب عدم التزايد فى االقبال على التعليم
الفنى بالصورة المطلوبة،إلى أنه ال يحظى
بالتقدير االجتماعى المطلوب ،لذلك تعمل
وزارة التربية والتعليم اآلن على إنشاء ما
يسمى بالجامعة التكنولوجية ،بحيث يكون
رواف ــده ــا ومــصــادرهــا هــم طلبة م ــدارس

التعليم الفنى الــتــى تــم تطويرها،
والــتــى ستساهم فــى تحقيق نقلة
نوعية فى مستوى الخريجين ،مما
يفتح المجل أمامهم فــى استكمال
دراســتــهــم ف ــى كــلــيــات متخصصة،
تساهم فــى توفير احــتــيــاجــات سوق
العمل.

تخصصا
 1200مدرسة وً 220
تــشــرف وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم عــلــى 1200
مدرسة للتعليم الفنى ،باإلضافة إلى  800فصل
مــلــحــق ،وهـ ــذه الـــمـــدارس م ــوزع ــة بــنــســبــة %50
صناعى ،و %35تجارى ،و %10زراعي ،و %5فندقى،
وقد أعلن وزيــر التعليم عن خطة الــوزارة لتطوير
 %60من مدارس التعليم الفنى حتى نهاية ،2018
وذلــك بالتعاون مــع عــدد مــن منظمات المجتمع

المدنى ،وكذلك عدد من الجهات الدولية
مــن انــجــلــتــرا وفــرنــســا وألــمــانــيــا.وقــد تم
تــطــويــر ج ــزء مــن مـ ــدارس التعليم الفنى
بنسبة  %15حتى نهاية عام .2016
وتشمل منظومة التعليم الفنى تدريس
تــخــصــصــات م ــت ــع ــددة تــصــل إلــــى 220
تخصصا فنيا.

تطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفنى
يعد التعليم الفنى فى مصر أحــد األدوات
الرئيسة لتحقيق بــرامــج التنمية الشاملة،
باعتباره عصب االقــتــصــاد وقــاطــرة التنمية،
فــهــو دع ــام ــة مــهــمــة م ــن دعـــامـــات منظومة
التعليم ،حيث يستفيد منه نحو مليونى طالب،
موزعين على أربعة أنواع من المدارس الثانوية
الفنية هــى( :الــتــجــارى والفندقى والــزراعــى
والصناعى)،تضم نحو  220تخصصا فنيا من
التخصصات التى تخدم كافة هذه المجاالت،
لذلك كان التعليم الفنى هو المنوط به إعداد
القوى العاملة الماهرة الالزمة لخدمة خطط
وبــرامــج التنمية االقــتــصــاديــة واالجتماعية
للدولة.
ف ــى هـــذا الــســيــاق أكــــدت الــهــيــئــة الــعــامــة
لالستعالمات فى دراسة لها أن التعليم الفنى
فــى الــوقــت ال ــراه ــن يكتسب أهــمــيــة خاصة
فــى ظــل ال ــض ــرورات الحتمية الــتــى تفرضها

الــتــحــديــات العالمية الــمــعــاصــرة ،ومجتمع
المعرفة الــذى أصبح يطرح اشكاال جديدة
للعمل ،ويتطلب تخصصات غير نمطية ال
يوفرها التعليم العالى ،وإدراكـــا من الدولة
ل ــدور التعليم الفنى الــمــحــورى فــى تحقيق
التنمية ،تم البدء فى تطبيق منظومة جديدة
لتطوير التعليم الفنى ،وفــق رؤيــة جديدة
تعتمد على أربعة محاور رئيسية:
 أوال ..المدرسة ووسائل التعليم داخلهامن ورش ومعدات.
 ثانيا ..البرنامج الــدراســى ويشملالمنهج وبرامج التدريب.
ثالثا ..المعلم وتنمية مهاراته. رابـــعـــا ..الــشــراكــة بــيــن وزارةالتعليم وأصــحــاب ســوق العمل
لتوفير االحتياجات المطلوبة
والعمالة الماهرة.

يشوبها من كثير من الفساد اإلداري.
وفى ذات الوقت ،يتحيز اإلنفاق العام للدولة
إلى التعليم العالى ،مقارنة باإلنفاق العام الموجه
للتعليم الفني.
 -4ضعف تطبيقات التوجه نحو المركزية
التعليم الفنى:
اتجهت الدولة المصرية لتعزيز الالمركزية
فــى قــطــاع التعليم ،عــلــى نــحــو يــهــدف لتعزيز
العالقة بين الــمــدارس والمجتمعات المحلية،
وخاص ًة مــدارس التعليم الفنى ،ورغم أن وزارة
التربية والتعليم تطبق الالمركزية بحكم القانون
من حيث الوظائف والموازنات ،إال أن التعليم
الفنى يظل شديد المركزية فى واقع األمر.
 -5ضعف التنسيق بين التعليم الفنى ومراكز
تدريب المهنى:
ال يوجد أى تنسيق يذكر بين المدارس الفنية
الصناعية وبين مراكز التدريب المهني ،وبالتالى

فــإن مــن أبــرز مشاكل التعليم الفنى هــو غياب
التكامل بين التعليم الفنى والــتــدريــب المهنى
وعدم وجود ربط بين مراكز التدريب الموجودة
فــى الــــوزارات والتعليم الفنى بـ ــوزارة التربية
والتعليم.
 -6ضعف العائد من اتفاقيات التعاون والمنح
الدولية للتعليم الفنى:
برامج المنح والمعونات تظل محدودة األثر،
من حيث محدودية نطاق تطبيقها ،مكانا وزمانا.
فهى برامج غير ممتدة وال شاملة ،وقد ركزت
فــى معظمها على إصــاح الترتيبات اإلداري ــة
والتنظيمية للمدارس الفنية على حساب إصالح
المناهج أو تــدريــب المدرسين على التقنيات
الحديثة أو تأسيس وتجهيز المعامل والــورش
تجهيزا فنيا.
وكشفت الــدراســة أن هــذه اإلشــكــالــيــات قد
انعكست فى عدم صياغة سياسات عامة فعالة

خاصة بقطاع التعليم الفنى فى مصر ،كما أن
اإلصالحات والتغيرات الحكومية لتطوير التعليم
الفنى تفتقد لصفتى المؤسسية واالستدامة،
كــمــا أنــهــا تــفــتــقــد ل ــوج ــود وث ــائ ــق الــســيــاســات
العامة المرتبطة بالتعليم الفنى لالحترافية
واالنضباط.
وفــى هــذا الــســيــاق ،تقترح الــدراســة ضــرورة
إع ــداد وثيقة سياسة عامة مستقلة للسياسة
العامة للتعليم الفنى ،وخطة استراتيجية محترفة
خمسية أولى ،يتبعها مباشرة بدء تنفيذ منظومة
تعليم فنى متكاملة فني ًا ،ومــؤســســيـ ًا ،تضمن
اإلعــداد الشامل والمستدام والمحترف للفنين
المصريين المهرة- ،عام ًا بعد عــام ،القادرين
على المنافسة بــاألســواق المحلية واإلقليمية
والعالمية (معرفي ًا – مــهــاريـ ًا) ،خــال الفترة
الزمنية من  2017حتى .2022

ال يوجد أى تنسيق
بين المدارس
الفنية الصناعية
وبين مراكز
التدريب المهنى

اخليارات املتاحة للتعامل مع قطاع التعليم الفنى
تقدم الدراسات المتخصصة ثالثة خيارات مقترحة لتطوير
سياسات التعليم الفنى فى مصرعلى النحو التالى:
الخيار األول :بقاء الوضع على ما هو عليه.
الخيار الثانى :إدخــال تعديالت جزئية تدفع
بنتائج وعــوائــد التعليم الفنى لتكون أكثر
احترافية.
ويــنــدرج تــحــت ه ــذا الــبــديــل ع ــدد من
السياسات المقترحة منها الــزيــارات
الميدانية المفاجئة ،وتــعــزيــز دور
رج ــال األعــمــال والــشــركــات التى
تــشــرف عــلــى مـــــدارس التعليم

الفنى ،وحشد الدعم الدولى والجهات المانحة لتطوير التعليم
الفني.
الخيار الثالث:إدخال تعديالت هيكلية فى منظومة التعليم الفني.
ويقضى تنفيذ هذا الخيار تنفيذ اإلجــراءات الهيكلية الفرعية
التالية :تفعيل المركزية التعليم الفنى على أرض الواقع ،أو إنشاء
إطار مؤسسى وقانونى للتعليم الفنى مستقل عن التربية والتعليم،
أو تأسيس مراكز إقليمية الختبار قدرات خريجى المدارس الفنية،
كمدخل لمنحهم تراخيص مزاولة المهن.
وتــرى الــدراســة أن الخيارالثالث هو األكثر قــدرة على تمكين
الدولة من التوظيف الجيد لهذا القطاع ،ولمخرجاته حتى تدعم
خططها التنموية.

مليون و 710آالف طالب وطالبة

يستوعب التعليم الــفــنــى أكــثــر من
نــصــف الــطــاب بالمرحلة الــثــانــويــة،
حيث بلغ إجمالى عدد المقبولين فى
التعليم الثانوى (عــام وفنى) فى العام
الدراسى  2012/2011نحو2.952.618
طالبا وطالبة ،منهم نحو 1.628.178
طالبا وطــالــبــة بالتعليم الــفــنــى ،وارتــفــع
هــذا العدد ليصل اجمالى عــدد الطالب
الملتحقين بمدارس التعليم الفنى خالل
عام  2016/2015إلى  1.710.586مليون
طالب وطالبة ،موزعين على النحو التالى:
 -بــلــغ عـ ــدد ال ــط ــاب بــالــتــعــلــيــم الــثــانــوى

الصناعى عدد  843800طالبا وطالبة ،بنسبة
 %49.4من جملة الطالب فى التعليم الثانوى
الفنى.
 بلغ عــدد الطالب بالثانوى الــزراعــى عدد 187997طالبا وطالبة ،بنسبة  %11من إجمالى
الطالب بالتعليم الفنى.
 بلغ عــدد الــطــاب بالثانوى التجارى عدد 620528طالبا وطــالــبــة ،بنسبة  %36.2من
إجمالى الطالب بالتعليم الفنى.
 بلغ عدد الطالب بالتعليم الثانوى الفندقىعــدد  58361طالبا وطالبة،بنسبة  %3.4من
إجمالى الطالب بالتعليم الفنى.

اإلصالحات
والتغييرات
الحكومية لتطويره
تفتقد لصفتى
المؤسسية
واالستدامة

بروتوكول لتطوير  27مدرسة
صناعية باملحافظات
وقــع صــنــدوق تطوير التعليم ،التابع
لــرئــاســة مــجــلــس الــــــوزراء ،بــروتــوكــول
تــعــاون مــع وزارة التربية والتعليم فى
 2016/2/2لتطوير
ودعــــــــم  27مـــــدرســـــة صــنــاعــيــة
بالمحافظات المختلفة ،مــن خــال
مــراجــعــة وتقييم الــمــنــاهــج الحالية،
وتــطــويــرهــا عــلــى أســـاس الــمــهــارات
ومتطلبات سوق العمل ،وفقا إلطار
المؤهالت األوروبية ،وذلك على
ثالث مراحل.
وتــم البدء فى تفعيل المرحلة
االولــى من البروتوكول لتطوير

 27مــدرســة صناعية ،ومــن المستهدف
أن تنتهى المرحلة األولى من البروتوكول
ف ــى مــــارس  ،2017وتــتــضــمــن تصميم
المنهجية المتبعة فــى إعــــادة تأهيل
ال ــم ــدارس الــثــانــويــة الــصــنــاعــيــة ووضــع
الــخــطــط التفصيلية إلعــــادة تــأهــيــل 3
تمهيدا لبدء
مــدارس ثانوية صناعية،
ً
المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع
والمتمثلتين فى تطبيق النموذج المصمم
مــن المرحلة األول ــى على  3م ــدارس تم
اخــتــيــارهــا بمحافظات الــســويــس وبنى
سويف والقليوبية،حتى يتم االنتهاء من الـ
 24مدرسة المتبقية.
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اعترافات يسرا:
ُ -1
أحببت رشدى وأحبنى كثي ًرا
 -2لم أجد ً
رجل في حياتى
يجيد معاملة المرأة مثله
 -3حين طلبنى للزواج حال
فارق السن بيننا وكذلك المرض
دون إتمامه

عالم الفن
رأى

بقلم /منال سناء

ويبقى احلب

تتهاوى أمام عينيك سنين حياتك؛ وترى شبابك
الراحل؛ وعافيتك المهدرة ،وأحالمك الوردية بحياة
هانئة مع فــارس األحــام الــذى _غالبا _ما ترجل
عــن فرسه ويــكــاد يمشى متكئ ًا على عــكــازه؛ وهو
يبحث عن الفراشة الزاهية بألوانها المتنقلة من
زهرة لزهرة.
وهــنــا يبقى الــحــب بــعــدمــا رح ــل عــنــا كــل شــىء
الجمال والصحـة؛ واألحالم الشبابية بلون الزهور.
وت ــس ــم ــع مــــن بــعــيـــــد خـــــاص ك ــب ــرن ــا عــلــى
كده............
طبعا كبــرنا جمل تتكرر من بعض األزواج بعد
مــرور الــســنــوات على عشرتهم؛ فبعضهم يوهمه
العمر أنه كبر على الحب ،وبعضهم يرى أن الحب
الــذى بداخله يكفى وال داعــى إلظــهــاره كــل وقــت؛
والبعض يكرر على األسماع تلك العبارات :خالص
كبرنا على الحب عيب إحنا خالص كبرنا وكبروا
العيال
راحت علينا شوفى ابنك وابنتك أصبحوا أطول
منك انت لسه عايزة تسمعى كالم حب.
وال ــس ــؤال هــنــا :هــل فــع ـ ً
ا يكبر اإلنــســان على
الحب؟ وهل للحب سن معين؟ هل له وقت ال يسمح
بوجوده فى غيره؟
لــمــاذا نــجــد الكثير الــيــوم يــحــاول قــتــل الحب
والمشاعر؟
صحيح أننا نكبر بالعمر؛ ولكن الحب يكبر معنا
ويــزيــد مــن توهج المشاعر والــقــرب مــن الحبيب،
فهناك لمسات مهمة فى حياة الرجل والمرأة تشعل
جــذوة الحب مع األيــام من العشرة ،ومهما طالت
المدة بين األزواج؛ فالحب يجدد الزواج ،والحب ال
يشيب؛ وال يشيخ وال يموت ،وهو وقود اإلحساس؛
ولذلك فالحب ال يتغ ّير بل نحن نقتله ونغ ّيره حسب
أمزجتنا؛ وبــذلــك نــكــون قــد حكمنا على أنفسنا
بالتعاسة ،والموت فى الحياة.
الحب مشاعر ال تهرم وال تموت.
وهنا أتساءل :لماذا نخجل من الحــــب عندما
تتسرب تلك الشعرات البيض وتختلط بالشعرات
السود؟
الــمــرأة والــرجــل فــى الــغــرب تجدهم يــجــددان
عالقتهما بالزواج فى كل مناسبة وفى كل سنة تمر
عليهما ،بينما نحن العرب نخجل من الشيب فى
ال ــرأس ،ونعتبره أحيان ًا نهاية للحب الــذى يجمع
الــزوجــيــن ،ونجعل قلوبنا تشيب وتــصــدأ ويتوقف
الحب فى العروق ويصيبها الموت العاطفى.
لــمــاذا ال نــجــدد حياتنا بــالــحــب ونــمــارســه مع
أزواجنا؟ وإذا كنا نخجل من إظهاره؛ نبتكر أفكار
إلظهاره واإلفصاح عنه....
اخلقوا أجواء جديدة للحب كل يوم.
فمثال....
¿ رسالة تكتبها الزوجة وتتركها فى جيب زوجها
زوجى إنك مازلت حبيبي*
¿ تــتــصــل بــهــاتــفــه وتــســمــعــه مــقــطــع مــن أغنية
رومانسية*
¿ وأنت أيها الــزوج استيقظ يوم أجازتك مبكرا
وقــل يا زوجتى اليوم تحضير فطورك هدية منى
لراحتك*
¿ يا حياتى اشتقت إليكى اليوم اتصل وأسمعها
كلمة طمنينى عنك اليوم*
فــا تجعلوا قضية الــعــمــر تشكل عــائــق ـ ًا عن
ممارسة الحب بكافة أشكاله؛ فالحب يتوهج بعد
األربــعــيــن والخمسين؛ ويـــزداد توهجا كلما مرت
السنون.
فشجرة الحب ال تذبل أوراقها مــدام الزوجين
يرعونها باستمرار.
أن العمر ال يستحق أن يُعاش بال حب وانسجام
ومشاعر متوهجة ال تــذبــل وال تــمــوت مــع األي ــام،
فال أحد يكبر على الحب ،بل هو يكبر فى داخلنا،
ويجعلنا نشعر بالشباب؛ والحيوية والنشاط.
¿ ومــن هنا أدع ــو كــل زوجــيــن إلــى التعبير عن
مــشــاعــرهــم أم ــام الــمــأ واألب ــن ــاء حــتــى تــكــون من
الممارسات الطبيعية مستقب ً
ال ،وال يخجل منها
أحـ ــد؛ ألنــهــا ستخلق لــنــا جــيــا منفتحا متقبال
للرومانسية والحب والتعبيــر؛ فالحــب ليس عيب أو
حرام .بالحب نحيا وتستمــر الحياة.
وامحـوا من قاموس كلماتكم خالص كبرنا على
الحب
فالحب يكبر بنا ولنا ومعنا؛ وال يكبر على الحب
إ ّال من لم يعرفه.

نكشف األسباب احلقيقية لعدم الزواج

تفاصيل قصة احلب الساخنة بني رشدى أباظة ويسرا
كشف الكاتب الصحفى أحمد السماحي فى
كتابه «رشــدى أباظة الدنجوان» تفاصيل قصة
حبه ليسرا ،وكتب على صفحاته أن يسرا أحبت
الفنان الكبير ،ولكنها رفــضــت بــمــرور الوقت
الــزواج منه بسبب فــرق السن بينهما ،رغــم كل
محاوالت رشدى القناعها ووعوده بأن يكتب لها

جزء من ثروته.
وكتب محمد بديع سربيه مقال في هذا
الشأن عنوانه «المرة الوحيدة التي هزمت
فيها دنجوانية رشــدى أبــاظــة» ،وأشــار إلى
أن الرجل الخمسيني أنسته نجوميته أنه
ال يستطيع الحصول على كل ما يريد ،وأن

سر «طاقية» تامر حسنى

أزمة لسوالف فواخرجى بسبب
«هجرة الصعايدة»
بــعــد أن تــســبــب الــفــنــان عــمــرو
عـــبـــدالـــجـــلـــيـــل فـ ـ ــي تــعــطــيــل
الـــتـــحـــضـــيـــرات ال ــخ ــاص ــة
بـ ــمـ ــسـ ــلـ ــسـ ــل «هـــــجـــــرة
الـ ــصـ ــعـ ــايـ ــدة» بــســبــب
انــســحــابــه الــمــفــاجــئ
مـــن الــعــمــل والـــعـــودة
لــه مــرة أخ ــرى ،يواجه
هــذا المسلسل ،والــذي
تخوض من خالله النجمة
الــســوريــة س ــوالف فواخرجي
سباق الدراما الرمضاني القادم،
أزمــة جديدة وهي انسحاب المخرج
عادل أديب لشعوره بأن الوقت ضيق للغاية
لخروج المسلسل بشكل مميز.
وبالتالي فإن انسحاب أديب يهدد المسلسل
ونجومه ،خاص ًة أن الوقت أصبح ضيقا للبحث
عن مخرج آخــر ،ويحاول المنتج محمد فوزى
إقناع أديب بالتراجع عن هذا القرار الذي صدم
فواخرجى ووفاء عامر وباقى األبطال.

سوالف

مجلس إدارة الشركة المصرية
لمدينة اإلنــتــاج اإلعــامــى برئاسة
أســامــة هيكل واف ــق المجلس على
اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة
لعام .2017
وقد تضمنت الموزانة تخصيص
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سعد

مبلغ  15مليون جنيه إلنتاج أعمال
فــنــيــة بــنــظــام الــمــنــتــج الــمــشــارك،
كما تضمنت تخصيص مبلغ 1.5
مــلــيــون جنيه تــحــت مسمى روات ــب
وبـــــدالت حــضــور اع ــض ــاء مجلس
اإلدارة .الغريب أن أعضاء المجلس

يــحــصــلــون عــلــى هـــذه الــمــبــالــغ فى
الــوقــت الـــذى يعلنون فــيــه أنــهــم ال
يتقاضون أجــورا عن هذه العضوية
ألنــهــم يحصلون على مستحقاتهم
المالية من الجهات التى يمثلونها فى
مجلس إدارة مدينة اإلنتاج.

هيكل

فى مقدمتهم األمني العام لالحتاد

تورط  3قيادات فى واقعة إلقاء دفاتر احلضور واالنصراف فى مياه النيل أمام ماسبيرو

الشني يبحث عن منصب
مهم لصديقه عالء حافظ
الشني

والــغــاء اإلدارات القانونية
المركزية الحالية بجميع
القطاعات.
مصادرنا المطلعة كشفت
أن الشين يحاول إقناع أسامة
هيكل رئــيــس مجلس إدارة
مــديــنــة اإلنــتــاج اإلعــامــى
لالستعانة بعالء حافظ فى
منصب مناسب بالمدينة
(الجدير بالذكر أن الشين
عضو أيض ًا فى مجلس إدارة
المدينة كأحد ممثلى اتحاد
اإلذاعة والتليفزيون).

مديرة مكتب رئيس قطاع مهم فى
التحقيقات« :أنا مجرد سكرتيرة»
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أح ــي ــا الــنــجــم ت ــام ــر حسنى
الــخــمــيــس ،حــفــلــة غــنــائــيــة في
شـــرم الــشــيــخ بــحــضــور اآلالف
مــن جــمــهــوره مــن المصريين
والجاليات العربية واالجنبية
المتواجدة بسيناء.
بدأت الحفلة على أنغام أغنية
«عــمــري اب ــت ــدا» لــيــقــوم بعدها
تامر بتحية الحضور ،ثم يستكمل
بأشهر أغنياته.

وقــدم تامر الشكر لكل حضور الحفل
من العرب واالجانب ،طالباً من المصريين
تشجيع السياحة بالترحيب بالضيوف
الذين يزورون مصر بالطريقة الالئقة.
وح ـ ــرص ت ــام ــر عــلــى دعــ ــوة شـ ــاب من
جــمــهــوره للجلوس على الــمــســرح بمجرد
مالحظة إصــابــتــه بكسر فــي قــدمــه ،كما
تلقى العديد من الهدايا من جمهوره منها
قبعة مكتوب عليها اسمه وقــام بارتدائها
بالحفلة.

لم تنته قضية الراقصة صافيناز والمطرب المصرى
سعد الصغير في أمريكا على خير.
حيث طالب محمد نصار أحد أبناء الجالية المصرية
بأمريكا ،بمالحقتهما عبر المطارات بعد حصوله على
حكم قضائي من محكة نيوجرسي بالواليات المتحدة
األمريكية بالقبض عليهما وتغريم كل منهما مبلغ 200
ألف دوالر بسبب اإلخالل بشروط التعاقد فيما بينهم.
وقال نصار في بيان له أنه تم ترجمة الحكم الصادر
من أمريكا وتوثيقه بالمحاكم المصرية ومترجم فيه أن
الراقصة صوفينار رفضت االستالم بشخصها».
وق ــال مــحــام تــومــاس كيم أن موكله اســتــخــدم حقه
موضحا أنه في انتظار
القانوني في مطاردة المتهمين
ً
رد المحكمة خــال ال ـــ ٤٨ســاعــة لمنعهم مــن السفر
وحظرهم في المطارات.
يذكر أن محمد نصار كــان قد تقدم ببالغين يتهم
كال من الراقصة األرمينية صافيناز ،والمطرب الشعبي
سعد الصغير ،باإلخالل بعقود إحياء حفالت بأمريكا تم
إبرامها مع المبلغ.

تخصيص  1.5مليون جنيه لـ«بدالت» أعضاء مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى

كشفت المستندات التى نشرت
فــى الــجــريــدة الرسمية للدولة
(الوقائع المصرية) بعد التصديق
عليها مــن الــرئــيــس عبدالفتاح
السيسى ومجلس النواب أن اتحاد
اإلذاعــة والتليفزيون حصل على
 34مليارا و 691مليون جنيه خالل
السنوات الثالث األخيرة ،مع العلم
أن هــذه المبالغ ال تتضمن أكثر
من  2مليار جنيه أخرى اعتمدها
الــرئــيــس السيسى كــفــروق أجــور
ومصروفات اضافية.

مديرة مكتب أحد رؤساء
القطاعات والمعروف أنها
صاحبة سلطة ونــفــوذ ،تم
استدعاؤها منذ أيام لنيابة
األمــــــوال الــعــامــة بــوســط
القاهرة لسماع أقوالها فى
وقــائــع الــتــجــاوزات المالية
الــتــى حــدثــت فــى عشرات
الــبــرامــج الــتــى تــقــدم على
شاشة قناة رئيسية تابعة
للقطاع ،وفــوجــئ المحقق
الـــذى يــجــرى التحقيقات
بصاحبة (الهيلمان)  -التى

فضيحة مدوية للراقصة صافيناز
مع سعد الصغير فى أمريكا

تامر

باملستندات :ماسبيرو حصل على
 36مليار جنيه من املوازنة
العامة للدولة خالل  3سنوات

مـــجـــدى الشـــيـــن رئــيــس
قــطــاع التليفزيون يبحث
بشتى الــطــرق عــن منصب
مناسب لصديقه األنتيم
عــاء حافظ رئيس اإلدارة
المركزية للشئون القانونية،
وذلـــك بعد إلــغــاء المنصب
بشكل رسمى عقب تطبيق
قوانين اإلعـــام الجديدة
وبدء تطبيق الهيكلة داخل
مــاســبــيــرو وال ــت ــى تتضمن
االكتفاء بــاإلدارة المركزية
لــلــشــئــون الــقــانــونــيــة فقط

الفتاة العشرينية ال يمكن أن تصبح له.
«أحببت
يسرا تحدثت عــن رشــدى وقــالــت:
ُ
رشدى أباظة وأحبني كثي ًرا ،ولم أجد ً
رجل في
حياتي يجيد معاملة المرأة كما رشــدى أباظة،
لكن حين طلبنى للزواج حال فــارق السن بيننا
وكذلك المرض دون إتمامه».

الجدير بالذكر أنه في عام  1980شاركت
الفنانة يسرا وهي في بداياتها في بطولة فيلم
«بياضة» مع الفنان الكبير رشدي أباظة ،ومع
نجاح الفيلم تسلل الحب إلى قلب الدنجوان
تجاه الجميلة يــســرا ،ولكنه لــم ينتبه لفارق
العمر بينهما.

تــم اســتــدعــاؤهــا بصفتها
عضو لجنة اإلشــراف التى
تعتمد ميزانيات البرامج –
تقول « :أنا مجرد سكرتيرة
وماليش عالقة بالحاجات
دى».
الطريف أن السيدة إياها
مع اثنين آخرين من قيادات
الــقــنــاة والــقــطــاع اعترفوا
أن كــل عملهم ينحصر فى
اعــتــمــاد الميزانيات التى
يوافق عليها رئيس القطاع
ورئيسة القناة.

كشفت تحقيقات القضية رقــم  62لسنة
 59ق ع عن العديد من المفاجآت واألســرار
المثيرة ،حيث كشفت عــن إحــالــة كــل مــن د.
عرفة عبدالرحيم عبيد األمين العام الحالى
التحاد اإلذاع ــة والتليفزيون وهانى ابراهيم
العزب وياسر أحمد عبدالله محمد الصعيدى
إلـــى الــمــحــاكــمــة الــتــأديــبــيــة ،بتهمة تسهيل
االستيالء على المال العام وتضليل العدالة
ومحاولة إخــراج دفاتر الحضور واإلنصراف
والقائها فى مياه النيل أمام ماسبيرو.
هذه الوقائع واالتهامات تدفعنا لطرح العديد
من التساؤالت منها :إلى متى ستتمسك صفاء

عرفة

حــجــازى رئيسة االتــحــاد بعرفة فــى منصب
األمين العام حيث إنها هى من قامت بتعيينه
بعدما تم ابعاده عن اإلدارة المركزية للرعاية
الطبية بعد ثبوت إهدار  55مليون جنيه خالل
توليه مسئوليتة إدارتــهــا؟ ومــا الهدف
مــن مــحــاولــة الــقــاء هــذه الــدفــاتــر فى
مياه النيل؟ وما الذى كانوا يريدون
إخفائه أو الـ(الطرمخة) عليه؟
وإلـــــى مــتــى ســتــظــل األج ــه ــزة
العليا المعنية بشئون ماسبيرو
صامته على كــل هــذه المهازل
والتجاوزات المالية واإلدارية؟!

فشل مفاوضات الصلح فى القناة األولى

شــهــدت أروقـ ــة الــقــنــاة األولـ ــى خ ــال اليومين
الماضيين محاوالت مستمرة من قبل رئيس القناة
األولى سمير سالم للتصالح مع المخرجين طارق
صالح الدين وعلى غيث وإغــاق ملف الخالفات
بينهم لــقــرب بــلــوغ سمير ســن الــمــعــاش ولرغبة
مجدى الشين رئيس التليفزيون بإظهار القطاع
بأنه بال خالفات لتجميل صورته فى سباق مقاعد
المرشحين لرئاسة أو عضوية الهيئة الوطنية
لــإعــام التى سيتم اإلع ــان عــن تشكيلها خالل
األيام القادمة.
وكــشــفــت مــصــادرنــا الــمــطــلــعــة انـــه ت ــم تكليف

اثنين من مــدراء العموم بقطاع التليفزيون (لدينا
أســمــائــهــمــا) لــلــقــيــام بــجــهــود الــوســاطــة وتضمن
العرض مزايا مالية ووعــود برفع الظلم المتمثل
فــى خصومات مالية منذ عــام ونــصــف الــعــام تم
توقيعها ضد طارق وعلى ،كما تضمن العرض رجوع
كــل منهما للبرامج التى كانا يقومان بــاإلشــراف
عليها ومحو كل الجزاءات التى تم توقيعها عليهما
باإلضافة إلى أية مطالب اضافية لهما مع الوعد
بإسناد مناصب قيادية لهما قريبا جدا.
وقــد استمع طــارق وعلى لـ(الوسيطين) طويال
حتى استوعبا كامل عــرض الصلح ثــم كــان الــرد

بــرفــض الــتــصــالــح رفــضــا قــاطــعــا واكــمــال طريق
المواجهة مــع مجدى الشين وسمير سالم حتى
النهاية ضــاربــيــن بكل الــعــروض والــوعــود عرض
الحائط .كما أعلنا رفضهما حضور اجتماع إلتمام
التصالح والــذى كان مقرراً عقده فى مكتب خالد
قابيل مديرعام برامج الشباب بالقناة األولى.
وهنا نتساءل :لماذا يتكالب الشين وسالم على
التصالح بهذه العروض فى هذا التوقيت تحديدا
ولماذا لم يتم رفع هذا الظلم قبل اآلن؟ وهل خضع
الشين وسالم لضغوط من أطــراف معينة إلتمام
الصلح؟ هذا ماسنجيب عنه فى المقاالت القادمة.

اختفاء املستحقات املالية للعاملني بالقطاع اإلقليمى

إلــــى مــتــى تــصــر شــوقــيــة ع ــب ــاس رئــيــس
القطاع االقــتــصــادى على حــرمــان العاملين
بالقنوات اإلقليمية (باستثناء القناة الثالثة)
من الحصول على مستحقاتهم المالية فى
مــواعــيــدهــا الــمــحــددة؟ ولــمــاذا تلتزم نائلة
فاروق رئيسة القطاع اإلقليمى الصمت تجاه
استمرار هذه المهازل؟
الجدير بالذكر أن شوقية قامت بإرسال
الحوافز الخاصة بشهر يناير للعاملين بجميع
قطاعات ماسبيرو باستثناء القطاع اإلقليمى

الـــذى لــم يتم صــرف مستحقاته عــن شهر
ديسمبر الماضى (باستثناء القناة الثالثة
التى تم الصرف للعاملين بها يوم  7فبراير
الــحــالــى) ،ولــذلــك طالب العاملون بالقطاع
بــصــرف مستحقاتهم قبل يــوم  25فبراير
الجارى وهو الموعد المحدد لصرف اإلنتاج
والــحــوافــز عــن شهر يناير لجميع العاملين
بكل القطاعات فى نفس هذا الموعد شهرياً
حسبما أعلنت وزارة المالية ،وهدد العاملون
بالتصعيد ضــد الــقــيــادات عــامــة وشوقية

خــاصــة اذا لــم يــتــم الــصــرف قــبــل الموعد
المحدد؟
وهــنــا نــتــســاءل :م ــن الــمــســئــول ع ــن هــذا
الــتــأخــيــر فــى ص ــرف المستحقات؟ وكيف
تصرف القطاع اإلقتصادى فى هذه المبالغ
الشهرية التى تتجاوز الـــ  2.4مليون جنيه
شهري ًا والتى قامت وزارة المالية بإتاحتها
كاملة؟ وهل صحيح أن تلك المبالغ تم انفاقها
فــى مؤتمر الشباب الــذى عقد مــؤخــراً فى
أسوان؟!

أسرار العالقة اخلفية بني كرة القدم واألوضاع السياسية واالجتماعية فى مصر
لم تعد كرة القدم مجرد لعبة رياضية فقط حيث أصبحت صناعة تستثمر فيها مئات
املليارات على مستوى العالم وحتقق أرباح ًا ال ميكن تقديرها على سبيل احلصر سنوي ُا،
ولذلك فإنه من املهم استغالل حدث فوزنا باملركز الثانى فى بطولة األمم األفريقية التى
أقيمت مؤخر ًا فى دولة اجلابون عقب هزميتنا فى املبارة النهائية أمام منتخب الكاميرون
بهدفني لالشىء ،عالوة على اقترابنا من حتقيق حلم العودة للمشاركة فى نهائيات كأس
العالم للمرة الثالثة بعد بطولتى  1934و.1990
ولهذا نتمنى أن يكون هناك ا أكبر من كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة
بكرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية األولى فى مصر والعالم ،وينبغى أن تكون البداية
بعودة اجلماهير للمدرجات فى املالعب املصرية بعد غياب استمر ملدة خمس سنوات ،ألن
عودة اجلماهير تعكس وجود استقرار سياسى وأمنى واقتصادى وهو ما سينعكس بشكل
إيجابى على زيادة معدالت االستثمار اخلارجى فى مصر خالل املرحلة القادمة.
لكل هذه األسباب نقدم هذا امللف الذى يعرض لدراسات مهمة للغاية صدرت فى
األيام املاضية وتكشف أسرار ًا جديدة ومثيرة حول العالقة اخلفية بني السياسة وكرة
القدم فى مصر ؟ وكيف ميكن االستفادة منها وتوظيفها سياسي ًا واقتصادي ًا خالل
املرحلتني احلالية والقادمة.

إجناز املنتخب
القومى فى كأس
األمم األفريقية
فتح هذا امللف

الحدث

خالد عبدالرحمن

خفايا التوظيف السياسى واالقتصادى لكرة القدم

دوافع مشاهدة املباريات بالنسبة للجمهور مختلفة عن دوافع النخبة السياسية أو االقتصادية

حــن تخلو شـــوارع امل ــدن والــقــرى املــصــريــة من
امل ــارة ،فاعلم أن اجلميع يلتفون حــول الشاشات
ملشاهدة إحــدى مباريات كــرة الــقــدم ،ونحن نتابع
جناحات املنتخب الوطنى غير املتوقعة فى بطولة
األمم األفريقية لكرة الــقــدم ،رمبــا يتبادر للذهن
أسئلة ن ــادراً ما نفكر فى اإلجــابــة عنها من قبيل:
ملــاذا يعم الــفــرح بعد االنــتــصــارات الرياضية رغم
املــواجــع االقتصادية؟ ملــاذا ال يحرص الناس على
العمل كحرصهم على مشاهدة املباريات؟ ملاذا وكيف
توظف الرياضة اقتصادياً وسياسياً ؟
هذه بعض التساؤالت التى أجابت عنها دراسة
مهمة للغاية صــدرت منذ أيــام بعنوان «كــرة القدم
املصرية بني اجلمهور والسياسة» والتى أعدها د.
أحمد موسى بدوى.
الــدراســة أك ــدت أن دوافـــع مــشــاهــدة مباريات
كــرة الــقــدم فــى مصر ،بالنسبة للجمهور ستكون
مختلفة عــن دواف ــع النخبة السياسية أو النخبة
االقتصادية .بالنسبة إلينا نحن اجلماهير ،سيكون
دافع املشاهدة هو حب التنافس وحب اإلثارة.
فمن جهة يتوحد اجلمهور مع فريقه من باب
املنافسة من أجــل احلصول على اجلــائــزة النادرة
(الــفــوز) فــى نهاية املــبــاراة ،ومــن ثــم يــكــون الفرح
املشهود فى حالة الفوز مبباراة هو فرح صادق ،يعبر
عن اشباع كامل للرغبة فى التنافس.
وفى هذا السياق ميكن إعــادة فهم عالقة بعض
الالعبني باجلمهور ،كمحمود اخلطيب ،محمد أبو
تريكة ،أو عصام احلضرى مث ً
ال.
إذا اتفقنا على أن دافع التنافس لدى اجلمهور ال
يرضى بدي ً
ال عن الفوز ،وأن دافع اإلثارة ال يرضى
بدي ً
ال عن التكامل الذهنى واحلركى بغض النظر
عن الفوز.
ف ــإن عـ ــددا م ــح ــدودا مــن الــاعــبــن ،يجلبون
للجمهور إشــبــاع الــدافــعــن مــع ـاً ،بــقــدرتــهــم على
حتقيق الفوز فى أى وقــت مع تقدمي أداء متكامل

أبوتريكة

اخلطيب
جمال

عالء

نظام مبارك وجناله جمال وعالء استغلوا مباراة مصر واجلزائر لتحقيق أهداف سياسية
سر عالقة اجلمهور ببعض الالعبني مثل اخلطيب و أبو تريكة واحلضرى
ذهني ًا وحــركــيـ ًا ،فيكتسبون بذلك شعبية طاغية
لــدى جمهور كــرة القدم بغض النظر عن السمات
الشخصية أو األخالقية لهذا الالعب أو ذاك.
وحـــول دوافـ ــع رجـــال الــســيــاســة واألع ــم ــال من
مشاهدة مباريات كرة القدم ،كشفت الدراسة أن
رج ــال األعــمــال تربطهم بالرياضة دواف ــع أخــرى
غير حب التنافس وحب اإلثارة ،فدافعهم الرئيسى
هــو هــوس التملك ،تدفعهم إلــى اعتصار املنافع
االقــتــصــاديــة مــن العمل الــريــاضــي ،كما نــرى فى

ظاهرة تشفير املباريات ،وإتاحتها للقادرين على
دفع التكلفة .فى حني أن النخبة السياسية تربطهم
بالرياضة حب القوة.
وأشـــار الــبــاحــث إلــى أن مصر شــهــدت توظيف ًا
سياسياً متعدد اجلوانب ملجال كرة القدم ،كاحلرص
على تواجد الرموز السياسية فى لقاءات كرة القدم
الهامة ،بلغت حــداً غريب ًا ،بالتدخل فى املستوى
اخل ــاص (املــهــنــى) ،حــن أص ــدر الــرئــيــس مــبــارك
ذات مــرة ،ق ــراراً بإقالة مــدرب املنتخب الوطني،

د .صبحى عسيلة :عودة مصر الكتساب مكانتها الالئقة على
املستوى الكروى األفريقى ال تخلو من دالالت سياسية مهمة
أك ــد الــدكــتــور صبحى عسيلة رئــيــس بــرنــامــج ال ــدراس ــات الفلسطينية
واإلسرائيلية  -مبركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية أن العالقة
بني الرياضة ،وحتديدا كرة القدم ،والسياسة عالقة تاريخية ال ميكن الفكاك
منها ،بغض النظر عن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
للدول والشعوب .فتسييس كرة القدم كان حاضرا فى مواقف كثيرة بني دول
وأنظمة مختلفة ،ســواء جاء هذا احلضور سلبا أو إيجابا ،بــدءا من إيطاليا
وأملانيا فــى ثالثينيات الــقــرن املــاضــي ،وم ــرورا بــهــنــدوراس والسلفادور فى
ستينيات القرن ذاته ،وانتهاء مبصر واجلزائر فى نهاية العقد األول من القرن
احلالي.
وفى مصر ،خاصة منذ عام  ،2011ظل االهتمام الذى كان يوليه الرئيس
األسبق مبارك وجنليه لكرة القدم واحدا من االتهامات التى طاملا وجهت له،
بدعوى توظيفه انتصارات املنتخب القومى فى كأس األمم اإلفريقية ملرات
ثــاث متوالية لـــ»إلــهــاء» الشعب بعيدا عن املشكالت التى واجهها
نظامه ،ولصرفه عن السياسة ومحاولة مترير مشروع التوريث.
كذلك يشير الغضب الذى لف املصريني نتيجة الفشل فى
الوصول إلى نهائيات كأس األمم اإلفريقية ملرات ثالث
متوالية أيضا منذ عام  ،2011ثم الفرح بالوصول إلى
تلك النهائيات فى عام  2017إلى مدى الشعبية التى
تتمتع بها كرة القدم لدى املصريني ،وأن انشغالهم بها
ال عالقة له بالنظام السياسى واهتمامه به وسعيه
لتوظيف ذلك من عدمه.
وأكــد د .صبحى والــذى أعــد دراســة مهمة بعنوان
«مــصــر فــى كــأس األمم اإلفــريــقــيــة :س ــؤال السياسة
اإلجبارى»
أن املصريني ينظرون إلــى تواجدهم فــى كــأس األمم
اإلفريقية الــتــى أقيمت مــؤخــراً بــاجلــابــون وحصلت فيها
مصر على املركز الثانى باعتباره تعبيرا مستحقا عن قوة مصر
ومكانتها الكروية منذ فوزها بالبطولة األولى فى عام  ،1957أى قبل
ستني عاما.
أما محاوالت االستفادة سياسيا من كرة القدم ،سواء داخليا أو خارجيا،
فهو ليس حكرا على مصر ،بل إن تأثير كرة القدم على السياسة يحدث حتى
دومنا حاجة إلى السعى لتوظيفه .فقد أظهرت دراسة صادرة عن «األكادميية
املتقدمة للعلوم فى الواليات املتحدة» فى عام  ،2010أن فوز منتخب بلد فى
حــدث رياضى مــا ،قبل نحو  10أيــام من موعد االنتخابات يزيد من معدل
املشاركة فيها بنسبة .%1.61
عالوة على ذلك ،فإن توظيف كرة القدم سياسيا ليس حكرا على الدولة،
فقد سعت جماعة اإلخــوان املسلمني الستغالل مباراة مصر وغانا فى عام
 2013للنيل من ثورة يونيو  ،2013وشجعوا غانا ودعوا اهلل لها بالنصر وفرحوا
(شمتوا) طويال بخسارة مصر فى تلك املباراة .وقد فعل اإلخوان ذلك باختصار
العتقادهم أن اخلسارة تعنى حزنا وغضبا للمصريني رمبا ميكن استخدامه
وتوظيفه للنيل من النظام اجلديد ،أو على األقل حلرمانهم من الفرح فى ظل
ذلك النظام.
وكما حدث فى املاضي ،فقد ظل «سؤال السياسة» حاضرا بقوة مع مشاركة

مصر فى الدور األخيرة لكأس األمم اإلفريقية.
فقد كشف تفاعل املصريني ،خاصة قطاع الشباب ،مع املنتخب
الوطنى عن عــودة قضية االنتماء بقوة ،خاصة فى ظل احلضور
الكثيف للعلم املصرى ،والتفاعل اإليجابى مع النتائج التى حققها
الفريق فى املباريات التى أجريت فى هذه الــدورة حتى اآلن،
والتى كان آخرها فوز املنتخب على بوركينا فاسو.
ورغــم أنــه ال ميكن التقليل من وجاهة بعض التحليالت
التى الزال ــت تنظر إلــى طريقة تفاعل املصريني مــع أداء
املنتخب الوطنى فى تلك املباريات على أنها نوع من «حنني»
املــصــريــن إل ــى «ال ــف ــرح» فــى ظــل الــضــغــوط االقــتــصــاديــة
الداخلية ،حتى ولــو كانت ذلــك على سبيل «الــهــروب» من
تلك الضغوط ،لكن مع ذلك ال ميكن إغفال األبعاد السياسية
اإليجابية فى هذا املجال.
لقد كان لفوز مصر على املغرب فى ربع نهائى
كأس األمم اإلفريقية الفضل فى وأد فتنة «زانكس» خالد
يوسف التى تفجرت صباح يوم املباراة بعدما ألقى القبض
على املخرج خالد يوسف فى مطار القاهرة بسبب حمله
عبوة من عقار الزانكس.
وهــى الفتنة التى كــان من املمكن أن تشعل جدال
وهجوما على النظام احلاكم أياما طويلة لوال فوز
مصر على املغرب ،إن عودة مصر الكتساب مكانتها
الالئقة على املستوى الكروى اإلفريقى ال تخلو من
دالالت سياسية مهمة .فقد اقــتــرن الــوصــول إلى
نصف النهائى بالفوز على أحد أهم القوى الكبرى
عسيلة
الكروية فى القارة وهــو منتخب املغرب الــذى لم تفز
عليه مصر طيلة  30عــامــا فــى األمم اإلفــريــقــيــة ،على
نحو دفع البعض إلى تصوير املغرب على أنها «عقدة» مصر
(كرويا) ،وأن الفوز عليها كان مبثابة كسر لتلك «العقدة» واستعادة
مصر ملكانتها الكروية فى شمال إفريقيا ،بعدما استرجعتها بالفوز على
غانا فى البطولة ومن قبلها بشهور قليلة فى تصفيات كأس العالم.
كذلك فقد تزامن وصول املنتخب املصرى إلى نهائى البطولة مع عودة
مصر الدولة إلى مكانتها فى القارة اإلفريقية نتيجة السياسة واجلهود
التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لنجد أنفسنا أمام مشهدين
متزامنني تقريبا خالل األيــام املاضية ،األول هو املشاركة الفاعلة
ملصر فى قمة زعماء االحتاد األفريقى بإثيوبيا ،والثانى هو العودة
القوية ملصر املنتخب إلى كأس األمم األفريقية بعد غياب دام ثالث
دورات.
ســؤال السياسة لــم يتوقف عند الساحة الداخلية بــل امتد
ليشمل فتح ملف االستياء املصرى من قطر ،نتيجة فشل اجلهود
فى احلصول من الشركة القطرية صاحبة حقوق بث املباريات
على ترخيص بإذاعة مباريات املنتخب املصرى على القنوات
املــصــريــة ،وه ــو األم ــر ال ــذى ك ــان ممكنا ل ــوال تــوتــر الــعــاقــات
املصرية -القطرية.

وتعيني آخر محله .غير أن أكثر شواهد االستغالل
السياسى لــكــرة الــقــدم فجاجة وغلظة ،ارتبطت
بــأحــداث مــبــاراة كــرة الــقــدم بــن اجلــزائــر ومصر،
منذ عدة سنوات ،استغال ًال كاد أن يدمر العالقات
التاريخية بني البلدين الشقيقني .حني استغل نظام
مبارك وابناه جمال وعــاء ذلك احلــدث الرياضى
الكبير (التأهل لبطولة كأس العالم) وتطويع نشاط
كرة القدم لتحقيق أهــداف سياسية متعددة منها:
( )1صــرف االنــتــبــاه عــن االنــشــغــال والتفكير فى

املشكالت السياسية واالقتصادية العامة ،وتغيير
مسار التوتر أو القلق ،بحيث يكون موضوعه املشكلة
الرياضية ،وليست السياسية أو االقتصادية ،ومنها
أيضاً ( )2استثمار حالة التوحد حول حتقيق الهدف
الرياضى ،وذلــك بوضع أبناء مبارك داخــل إطار
وإجـــراءات حتقيق هــذا الهدف – سرقة الفرح –
لكسب التأييد الشعبى جلمال مبارك الطامح فى
خالفة أبــيــه ،لكن بتبدل األح ــوال السياسية بعد
ثورتى 25يناير 30 ،يونيه.
يأتى السؤال هل تغير وضع النخب االقتصادية
والسياسية واجلمهور من كرة القدم؟
اإلجابة بنعم وال ..فمن ناحية اجلمهور ،ال يزال
الدافع ملشاهدة مباريات الفريق القومى هو إشباع
رغبتى التنافس واإلثــارة ..وما يزال رجل األعمال
يسعى إلى اعتصار ما يستطيع من منافع اقتصادية
بدافع حب التملك .التغير حدث بالنسبة لدوافع
النخبة السياسية ،وعلى رأسها رئيس الدولة ،فإن
هناك حــرصـ ًا على االهتمام بــاحلــدث الرياضي،
من باب إثبات جــدارة املصريني على االجنــاز رغم
الــظــروف االقــتــصــاديــة اخلــانــقــة ،ولــيــس مــن باب
إثبات جدارة النظام السياسى على حتقيق الهدف
الرياضى.
على معنى تــراجــع االستغالل السياسى الفج
للحدث الرياضى بصفة عامة.
ولم يلحظ املواطن ،أن النظام السياسى يحاول
سرقة الــفــرح ،كما كــان يحدث فى عصر مبارك،
فخالل الفترة املاضية التى شــارك فيها املنتخب
القومى لكرة القدم فى املباريات املؤهلة لبطولة
كأس العالم ،أو مباريات البطولة االفريقية ،والتى
حقق فيها الفريق جناحات ملحوظة حتى اآلن.
لــم تشتغل اآلل ــة اإلعــامــيــة لتسليط الضوء
على دور الــرمــوز السياسية فــى صناعة الفوز
فى األحــداث الرياضية بصفة عامة وكرة القدم
بصفة خاصة.

مكاسب مصر السياسية من
بطولة األمم األفريقية

رغــم أن مصر حققت العديد مــن املكاسب فــى بطولة كــاس األمم
األفريقية التى أقيمت باجلابون منها الفوز باملركز الثانى عقب الهزمية
فى املــبــاراة النهائية أمــام منتخب الكاميرون بهدفني مقابل هدف
واحــد ،وكذلك احلصول على مبلغ  2مليون دوالر عالوة على فوز
عصام احلضرى بلقب أفضل حارس مرمى واختيار محمد صالح
وأحمد حجازى ضمن التشكيلة املثالية للبطولة.
إال أن هناك العديد من املكاسب السياسية التى قد ال ينتبه
إليها الكثيرون ،والتى رصدتها دراســة مهمة للغاية بعنوان «
الدالالت السياسية واالجتماعية لظاهرة كرة القدم فى مصر»
والتى أعدها د .زياد عقل.
الــدراســة كشفت عــن ثــاث ظــواهــر أساسية على خلفية
تفاعل املواطنني مع أداء املنتخب املصرى:
الظاهرة األول ــى ،هى عــودة استخدام العلم املــصــرى؛ فمع
ف ــوز املــنــتــخــب املــصــرى فــى م ــب ــاراة بــعــد األخــــرى حــتــى وصــل
للمباراة النهائية ،انتشرت ظاهرة اإلقبال على شراء العلم على نطاق واسع،
واستخدامه فى التعبير عن التأييد أو الفرحة أو الفخر .وال شك أن عودة هذه
الظاهرة على هذا النطاق حتمل دالالت سياسية إيجابية كبيرة ،سواء فيما
يتعلق بتعميق قيمة الــوالء واملواطنة ،أو فيما يتعلق بتعظيم وزيــادة املساحة
املشتركة بني املواطنني.
الظاهرة الثانية ،هى عــودة االستخدام اجلمعى للمساحة العامة ،وهى
مسألة حملت ً
أيضا دالالت إيجابية كبيرة ،خاصة بعد اخلبرات السلبية التى
تراكمت على خلفية عدد من األحــداث التى ارتبطت ببعض املباريات خالل
مرحلة ما بعد ثــورة يناير ،والتى انتهت بسقوط ضحايا فى بعض احلاالت
(كــان أبرزها وأخطرها حــادث ستاد بورسعيد فى األول من فبراير ،2012
والــذى راح ضحيته عشرات الضحايا ،وهو احلــادث الــذى ُوصــف بأنه أكبر
كارثة فى تاريخ الرياضة املصرية) ،األمر الذى تبعه فرض العديد من الضوابط
ً
فضل عن وضع بعض التشريعات املنظمة للمجال العام فى
فى هذا املجال،
مصر.
الظاهرة الثالثة ،أن هذه البطولة خلقت إطــا ًرا جديدً ا للتفاعل اإليجابى بني
الدولة واملواطنني ،خاصة عندما قامت مراكز الشباب ببث املباريات على شاشات
عمالقة وإتاحتها لآلالف من املواطنني .وقد تعاظم تأثير هذا القرار من جانب
وزارة الشباب بالنظر إلى عاملني أساسيني.
األول هو اإلقبال الضخم على مشاهدة املباريات فى مراكز الشباب ،والثانى
هو تركز هذا اإلقبال فى الفئة العمرية التى تنتمى جليل الشباب.
معان
ٍ
وكشفت الدراسة أن كرة القدم تخطت حيز الرياضة املجردة من أية
سياسية أو اجتماعية ،ودخولها حيز جديد من التأثير االجتماعى والسياسي،
وهو ما يدعو للمزيد من حتليل املغزى السياسى واالجتماعى لكرة القدم فى
املجتمع املصرى فى الفترة الراهنة.
وأوضحت أن استخدام كرة القدم كأحد آليات صياغة
االنتماء الوطنى يحدث نظ ًرا لغياب ما يكفى من كيانات
جمعية قــادرة على التعبير عن هوية محددة ،ومرتبطة
فى الوقت ذاته بثوابت وطنية أساسها إعالء مصلحة
مصر على أى شىء آخر.

رجال األعمال
تربطهم بالرياضة
دوافع أخرى غير
حب التنافس
واإلثارة ألن
دافعهم الرئيسى
هو هوس التملك

خلق إطار
جديد للتفاعل
اإليجابى
بين الدولة
والمواطنين
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غالى
ومارسيلو أول
الضحايا

البدرى يحارب دلع جنوم األهلى بـ«الدكة»
كتب – ضياء خضر

البساط
األخضر

طلبة

قميص الفراعنة يشعل
حماس طلبة مع إنبى
كتب – ضياء خضر
أغلق حمادة طلبة جنم دفاع
منتخب مصر املنضم حديثا ً
لــصــفــوف نـــادى إنــبــى ،صفحة
بــطــولــة األمم االفــريــقــيــة التى
تواجد خاللها مع بعثة الفراعنة
رغم عدم ادراجــه فى القائمة،
حيث بدأ الالعب يوجه تركيزه
للتحدى اجلديد الــذى ينتظره
مــع ال ــن ــادى الــبــتــرولــى وال ــذى
انضم إليه فى صفقة انتقال حر
خالل فترة االنتقاالت الشتوية
األخيرة.
ويـــســـعـــى ط ــل ــب ــة لــتــكــثــيــف
ج ــه ــوده ف ــى الــفــتــرة احلــالــيــة
لــرفــع مستوى لياقته البدنية
مبـــا يــضــمــن لـــه حــجــز مــكــان
بالتشكيلة األساسية للمدرب
ط ــارق الــعــشــري ،والـ ــذى يضع
آماال كبيرة على العب الزمالك
واملصرى السابق ،حيث يعتبره
العشرى جــوكــر دفــاعــى ميكنه
اللعب فى أكثر من مركز سواء
باخلط اخللفى أو خط الوسط.
ويــتــخــوف طلبة بشكل كبير
مــن أن يجد نفسه بــن عشية
وضــحــاهــا أســيــراً لــدكــة بــدالء
الفريق البترولي ،وهو ما يعنى
ضــيــاع فــرصــتــه ف ــى الــتــواجــد
مــســتــقــبــا ض ــم ــن حــســابــات
األرجنتينى هيكتور كوبر املدير
الفنى للمنتخب.
ويأمل طلبة أن يحافظ على
مكان له فى تشكيلة الفراعنة
خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة والــتــى
ستشهد مشاركة املنتخب فى
الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة ملــونــديــال
روســـــيـــــا  ،2018وكــــذلــــك
التصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا
 2019بالكاميرون.

جـــــاءت ال ــه ــزمي ــة األخـ ــيـ ــرة الــتــى
تلقاها الــنــادى األهــلــى قبل أيــام فى
لــقــاء كــأس الــســوبــر ال ــذى جمعه مع
الغرمي التقليدى نادى الزمالك ،لتفجر
بــراكــن الغضب داخــل أروق ــة القلعة
احلمراء وبالتحديد داخل فريق الكرة
الــذى أصبح على صفيح ساخن منذ
ضياع لقب السوبر.
حيث تسببت الهزمية أمام الزمالك
فى تفجير ثورة حسام البدرى مدرب
األهلى على العبى فريقه ،لدرجة أنه
وجه تهديداً قويا ً للجميع بتجميد أى
العــب مقصر ،وأك ــد الــبــدرى لنجوم
الفريق األحمر أنه لن يقبل بأى نوع
مــن أن ــواع «الــدلــع» أو االستهتار فى
املرحلة املقبلة ،بعدما فــرط الفريق
فى لقب كان مبتناول يده.
فى تلك األثــنــاء تشير الــدالئــل إلى
أن حسني السيد ظهير أيسر الفريق
سيكون أول ضحايا تهديدات البدري،
خصوصا ً أن الــاعــب ظهر مبستوى
متواضع للغاية فى لقاء القمة األخير
وخيب ظنون مدربه الــذى كــان يعول
عليه بشكل كبير وفضل الدفع به عن
التونسى على معلول.

السيد

غالى

ونــال الالعب الشهير بـ«مارسيلو»
قسطا ً من التوبيخ من البدرى عقب
مــبــاراة الــســوبــر ،حيث اتــهــم الــبــدرى
الالعب باالستهتار ،وحمله مسئولية
ضعف أداء اجلبهة اليسرى للفريق
األحــمــر خــال لــقــاء الــقــمــة ،ويعتزم
الــبــدرى جتميد الــاعــب فــى الفترة
املقبلة ،على أن يتم منح فرصة أكبر
للتونسى معلول لشغل مركزه.
طوفان غضب الــبــدرى طــال كذلك
قائد الفريق حسام غالى الــذى يبدو
أنــه بــات على موعد مع نفس مصير
عــمــاد متعب مهاجم الــفــريــق ،حيث
ينوى البدرى االبقاء على غالى أسيراً

لدكة البدالء فى املرحلة املقبلة ،وهو
القرار الــذى استقر عليه قبل مباراة
السوبر ،إال أن حالة االستهتار التى
بــدا عليها غالى خــال تسديده ركلة
الترجيح خالل مباراة السوبر ،جعلت
الــبــدرى يستقر بــصــورة نهائية على
ابــعــاد غــالــى بــصــورة شــبــه تــامــة عن
املشاركة.
وتشير الــدالئــل إلــى أن غــالــى قد
يجد نفسه فى بعض املباريات املقبلة
للمارد األحــمــر خــارج قائمة الفريق
متاما ً مثلما هو احلال مع عماد متعب
الــذى كــان على رأس املستبعدين من
قائمة مباراة القمة األخيرة.

أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة لـ«

حملة التأديب التى يقودها البدرى
ضد جنوم األهلى املستهترين جاءت
فى ظل خشية مدرب الفريق األحمر
من تراجع أسهمه لدى إدارة النادى
وج ــم ــاه ــي ــره ،بــعــد ض ــي ــاع لقب
الــســوبــر ،وع ــدم ظــهــور الفريق
مبستوى مقنع خالل لقاء القمة
يوم اجلمعة املاضي.
ويـــنـــظـــر الـــــبـــــدرى إلـــى
مباريات الفريق املقبلة فى
بطولة ال ــدورى باعتبارها
طـ ــوق الــنــجــاة لـ ــه ،حيث
يأمل أن ينجح خاللها فى
تصحيح أوض ــاع الفريق
ســريــع ـا ً ومــحــو الــصــورة
السيئة التى ظهر بها فى
م ــب ــاراة الــســوبــر ،ويــأمــل
ال ــب ــدرى أن تــكــون مــبــاراة
االسماعيلى التى يخوضها
الفريق اليوم هى أول خطوة على
طريق استعادة التوازن ،ومصاحلة
اجلماهير احلمراء.
وجتـــدر اإلشــــارة إل ــى أن فريق
الــنــادى األهــلــى يتربع وحــيــداً على
ص ــدارة جــدول ترتيب ال ــدورى بـــ45
نقطة فى رصيده ،حصدهم الفريق
عــلــى مــــدار  17جــولــة خــاضــهــا فى
البطولة حتى اآلن.

»:

أزمتى مع إكرامى انتهت ..واحلضرى
أسطورة تستحق االحترام
حوار – محمد الصايغ
عــلــى ال ــرغ ــم م ــن انــتــهــاء املــنــتــخــب الــوطــنــى من
املشاركة فى بطولة األمم األفريقية  2017التى كانت
تستضيفها اجلابون فى نسختها األخيرة ،إال أن أزمة
أحمد ناجى مــدرب حــراس املرمى ،وشريف إكرامى
حارس األهلى ،عالقة فى األذهان.
وبــخــاف هــذه األزمـ ــات ،كــانــت هــنــاك العديد من
الصعوبات التى واجهت املنتخب الوطنى فى اجلابون،
إال أنه جنح فى تخطى الصعاب والوصول إلى املباراة
النهائية وحصد املركز الثانية ،عقب الهزمية أمام
الكاميرون بهدفني مقابل هدف.
«صوت املاليني» التقت أحمد ناجى ،لتحاوره فى
الــعــديــد مــن الــنــقــاط املختلفة س ــواء اخلاصة
باملنتخب الوطنى ،وكذلك احلديث عن أزمته

احلضرى

ناجى

إكرامى

مع إكرامي.
¿ فى البداية ..مبروك املركز الثانى بعد صــراع كبير
فى البطولة؟
¿ ¿ اجلميع يعلم الصعوبات التى واجهت املنتخب
الوطنى فى اجلابون سوء اإلقامة أو اإلصابات التى
تعرض لها حــراس املنتخب أحمد الشناوى وشريف
إكرامي ،أو غيرهما من الالعبني محمد عبد الشافى
ومـــروان محسن ومحمد الننى وأحــمــد حسن كوكا،
ولكن احلمد اهلل استطعنا أن نتغلب على كــل ذلك
والوصول إلى النهائي.
¿ ولـكــن الـبـعــض فـســر إصــابــات احل ــراس بــأنـهــا حمل
تدريبي؟
¿ ¿ أنا فى مجال التدريب منذ سنوات كثيرة ،وأعلم
جيدا كيفية تدريب حراس املرمى ،لكن اإلصابات ما
ً
هى إال قضاء وقدر ليس إال ،من أجل إغالق احلديث
نهائيا.
فى هذا األمر
ً
¿ وما سبب األزمة مع شريف إكرامي؟
¿ ¿ حصل سوء فهم بينى وبينه من خالل احلديث
سريعا
فى إحدى وسائل اإلعالم ،ولكن مت تدارك األمر
ً
وتصفية األجواء فى اجلابون وإسدال الستار على هذا
نهائيا.
األمر
ً
¿ وهل تدخل أحد إلنهاء األمر بينكما؟
¿ ¿ هانى أبوريدة رئيس احتاد الكرة ،واألرجنتينى
هيكتور كوبر املدير الفنى للمنتخب الوطني ،كان لهما
دور كبير فى إنهاء اخلالف وعودة األمور إلى طبيعتها
مجددا.
ً
¿ وما رأيك فى مستوى عصام احلضري؟
¿ ¿ عصام احلــضــرى أســطــورة كبيرة فــى حراسة
امل ــرم ــى ،وجتــلــى ذل ــك فــيــمــا قــدمــه خ ــال البطولة
األفــريــقــيــة األخ ــي ــرة وظ ــه ــوره مبــســتــوى مــتــمــيــز ،بل
ومساهمته فى وصــول أحفاد الفراعنة إلى النهائي،
عقب تصديه لركلتى جزاء أمام بوركينا فاسو.
¿ وما خطة املنتخب فى الفترة املقبلة؟
اجتماعا خــال األيــام
¿ ¿ سيعقد اجلــهــاز الفنى
ً
القليلة املقبلة ،من أجل وضع خطوط عريضة للمرحلة
املقبلة ،خــاصــة أن متفائل بــوصــول الــفــراعــنــة إلى
املونديال الذى تستضيفه روسيا فى الفترة املقبلة.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
أخبار النجوم
برد األردن
تذكارات أفريقية من
يزعج امليرغنى
الننى لنجوم أرسنال
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حرص محمد الننى على إحضار مجموعة
مــن الــهــدايــا والــتــذكــارات خــال الفترة التى
قضاها مــع املنتخب فــى اجلــابــون للمشاركة
فى بطولة أمم أفريقيا فى نسختها األخيرة،
وقدم الننى تلك الهدايا والتذكارات األفريقية
إلى مجموعة من زمالئه املقربني داخل فريق
أرسنال اإلجنليزى.
كــمــا حـــرص الــنــنــى عــلــى مــنــح بــعــض تلك
الهدايا إلــى الفرنسى أرســن فينجر مدربه
فى أرسنال ،والذى يرتبط مع العب املقاولون
السابق بعالقة طيبة.

كشف أحمد امليرغنى العــب نــادى الداخلية
والزمالك السابق لبعض املقربني منه عن صدمته
مــن بـ ــرودة األجــــواء فــى األردن ،الــتــى يتواجد
الالعب فيها حاليا ً بعد انضمامه خــال فترة
االنــتــقــاالت املاضية إلــى صــفــوف ن ــادى منشية
بنى حسن األردنــى ،بعد فترة قضاها بعيداً عن
املالعب لعدم ارتباطه بأى ناد.
وفوجئ امليرغنى بعد وصوله لــأردن بالفارق
الكبير فى األحــوال املناخية بني األردن ومصر،
وهــو مــا جعل الــاعــب أســيــراً ملكان إقامته فى
معظم أوقات فراغه.

البدرى

«قمة السوبر»
فى ميزان األرقام

كتب – ضياء خضر
أنــهــى نـــادى الــزمــالــك سيطرة
اﻷهلى على بطولة كأس السوبر
املصرى بعدما حقق الفوز عليه
بــركــات اجل ــزاء الترجيحية بعد
انــتــهــاء الــوقــت اﻷصــلــى للمباراة
التى جمعتهما يوم اجلمعة املاضى
بالتعادل السلبي.
وحــقــق الــزمــالــك الــفــوز باللقب
للمرة الثالثة فــى تاريخه ،بينما
توقف رصيد اﻷهــلــى فــى بطولة
كأس السوبر عند الرقم .9
ويستعرض “ص ــوت املــايــن”،
فــى الــتــقــريــر الــتــالــى أب ــرز أرق ــام
املباراة التى شهدت حتقيق العديد
من اﻷرقام القياسية عقب حصد
الزمالك اللقب.
اﻷه ــل ــى خــســر بــطــولــة كــأسالــســوبــر لــلــمــرة اﻷولـ ــى مــنــذ عــام
 2009عــنــدمــا فــقــد الــلــقــب أمــام
حــرس احلــدود الــذى حقق الفوز

عليه بهدفني نظيفني.
الــزمــالــك أنهى عقدة اﻷهلىوسيطرته على لقاءات القمة فى
بطولة الــســوبــر ،وحصد السوبر
اﻷول من  5مواجهات حقق اﻷهلى
الفوز فى  4لقاءات.
ح ــس ــام ال ــب ــدرى خــســر أول ــىألقابه أمام الزمالك وهو مدرب،
حيث واجــه الزمالك  7مــرات فاز
فى  3مباريات وتعادل فى  3وهذه
كانت اخلسارة اﻷولى.
محمد حلمى جنح فى حتقيقأول ألقابه مع الزمالك منذ توليه
تدريب الفريق.
ال ــزم ــال ــك حــقــق لــقــب كــأسالسوبر املصرى للمرة الثالثة فى
تاريخه.
حسام البدرى فشل مجددا فىبطولة كأس السوبر ،حيث خسر
الــبــطــولــة عــامــى  2009و،2017
لكنه حقق الفوز باللقب عام 2010
على حساب حرس احلــدود وعام
 2012على حساب إنبى.

أخبار النجوم
أخبار النجوم
عرض دائم من «بى ان
سبورت» للعميد
يــعــكــف حــســام حــســن املــديــر الــفــنــى لــلــنــادى
املــصــرى عــلــى دراسـ ــة ع ــرض قــدمــتــه لــه شبكة
قنوات «بى ان سبورت» للعمل بشكل دائم ضمن
فريق املحللني اخلاص بها.
وكان العميد قد ظهر عبر االستوديو التحليلى
لـــ»بــى ان ســبــورت» خــال بعض مــبــاريــات كأس
األمم األفريقية األخــيــرة ،كبيدل ألحمد حسام
ميدو والــذى اعتذر وقتها عن االستمرار نظراً
الرتباطه بفريق وادى دجلة الذى يقوده فنيا.
وتبرز ارتباطات حسام حسن مع فريق املصرى
باعتبارها العقبة الوحيدة فى طريق استمرار
العميد ضمن فريق محللى القناة.

الزمالك يطوى صفحة السوبر ويضع عينيه على الدورى

األب ــي ــض إلســتــئــنــاف م ــش ــوار مــبــاريــاتــه فى
الــــدورى ،حيث سيخوض مــبــاراتــن هامتني
خ ــال األيـ ــام املقبلة أمـــام اإلنــتــاج احلــربــى
وطالئع اجليش ،ولقاء ثالث أمــام األوليمبى
فــى ال ــك ــأس ،وه ــو مــا أك ــد عــلــيــه الــاعــبــون
وتــعــاهــدوا أن يكون تركيزهم منصب خالل
الفترة املقبلة ،فى مباريات الدورى والكأس من
أجل جلب املزيد من البطوالت لــدوالب املارد
األبيض.
وعــلــى جــانــب آخ ــر يــســعــى مــســئــولــو نــادى
الزمالك ملخاطبة نادى بازل السويسرى ،من
أجــل املشاركة فــى دورة وديــة تقام فــى نــادى
اجلزيرة اإلمــاراتــى فى مدينة أبوظبى خالل
الفترة املقبلة.
وعقد خالد رفعت مدير التسويق بالزمالك
ع ــدة جــلــســات مــع مسئولى ن ــادى اجلــزيــرة،
من أجل تفعيل اتفاقية التعاون املشترك بني
الناديني بإقامة دورة وديــة ،ومت االقــتــراح أن
يشارك فى الدورة كالً من الزمالك واجلزيرة،
مبشاركة فريق فوفلسبرج األملانى الذى بينه
وبني النادى اإلماراتى توأمة ،على أن يفاوض
الزمالك نــادى بــازل السويسرى الــذى يوجد
معه توأمة للمشاركة فى الدورة.
وك ــان ن ــادى اجلــزيــرة يــقــتــرح إقــامــتــهــا فى
نهاية املوسم اجلــارى فى شهر يوليو املقبل،
وه ــو مــا يــتــعــارض مــع ارتــبــاطــات الفريقني
اإلفريقية واآلسيوية والبطولة العربية ،على
أن يكون املوعد املقترح فى يناير املقبل ،واتفق
الناديان على أن يتم مخاطة فولسبورج ،من
قبل اجلزيرة وبازل من قبل الزمالك لتحديد
القرار النهائى.

كتبت – سارة عبد الباقى
مازالت أصــداء االحتفاالت مستمرة داخل
ميت عقبة بعد تتويج نــادى الــزمــالــك بقلب
السوبر املصرى على حساب غرميه التقليدى
النادى األهلى بركالت الترجيح خالل املباراة
التى جمعت الفريقان على ستاد محمد بن
زايــد بــإمــارة أبوظبى ،وجنــح الفريق األبيض
فى حصدر البطولة الرابعة فى عهد الرئيس
احلالى للقلعة البيضاء مرتضى منصور ،وكان
الزمالك جنح خالل املوسم املاضى فى حصد
لقب الكأس بالفوز على األهلى فى املباراة
النهائية بثالثة أه ــداف مقابل هــدف ،وفى
املوسم قبل املاضى جمع الزمالك ،الثنائية
بــالــفــوز ب ــال ــدورى وال ــك ــأس ،لتصبح بطولة
السوبر هى الرابعة فى عهد مجلس منصور.
ويــبــدو أن مــحــمــود جــنــش حـــارس الفريق
الكروى األول بنادى الزمالك ،بات ميثل عقدة
حقيقة للنادى األهلي ،بعد تفوقه فى التصدى
لركالت الترجيح ،خــال لقاء السوبر ولعبه
الدور األبرز فى حصد املارد األبيض للقب.
وسبق للحارس املخضرم تولى حراسة عرين
الزمالك أمــام األهلى فى نهائى كــأس مصر
عام  ،2015وفاز املارد األبيض بهدفني دون رد
وحافظ على نظافة شباكه ،وبذلك يكون املارد
األحمر فشل فى هز شباك جنش ،من أى كرة
متحركة.
ويعتبر الزمالك جنح فى فك العقد التى
كانت تــطــارده خــال الــســنــوات األخــيــرة ،فى
مواجهاته مع غرميه التقليدى األهلى.
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ليكون ذلك اللقب هو األول الــذى يحصده
املارد األبيض أمام أبناء اجلزيرة فى مواجهات
السوبر ،التى التقى فيها قطبى الكرة املصرية

أزمات معسكرات
املنتخب تشتعل مجد ًدا

 4مــرات سابقة وفــاز فى املواجهات األربعة
املارد األحمر.
وب ــدوره طلب اجلهاز الفنى بقيادة محمد

مكاسب للكرة املصرية
من «سوبر أبوظبى»

كتب – محمد الصايغ

كوبر

كتب  -محمد الصاوى
اشتعل الصراع بني األرجنتينى هيكتور كوبر املدير الفنى
للمنتخب الــوطــنــي ،وبــن احتــاد كــرة الــقــدم برئاسة هانى
أبوريدة ،بسبب معسكر شهر مارس.
ومتسك اجلهاز الفنى ملنتخب مصر ،بإقامة معسكر فى
شهر مــارس وحتديداً فى الفترة من  20إلى  28مــارس من
الشهر املقبل استعداداً ملواجهة تونس فى شهر يونيو فى
مستهل التصفيات املؤهلة لكأس األمم األفريقية 2019
بالكاميرون وأيــضــا االســتــعــداد للتصفيات املؤهلة لكأس
العالم.
كان عامر حسني ،رئيس جلنة املسابقات ،قد أكد صعوبة
إقامة معسكر فى مارس للمنتخب األول وتوقف الدورى مرة
أخــرى ،فى ظل ضيق الوقت ورغبته فى إنهاء الــدورى قبل
شهر يوليو ومنح األندية فرصة للراحة قبل انطالق املعسكر
اجلديد فى شهر أغسطس ورغبة اجلبالية فى خوض الفرق
أكثر من جولة بالدورى اجلديد قبل مباراة الفراعنة أمام
أوغندا فى شهر أغسطس وجتهيزهم للمباراة فى اجلولة
الرابعة بالتصفيات املؤهلة لكأس العالم.
ومتسك األرجنتينى هيكتور كوبر بخوض وديــة فى شهر
مــارس مــن أجــل اختبار وجــوه جــديــدة مــن الالعبني الذين
تألقوا فى الدورى خالل الفترة األخيرة ولم ينضموا للفراعنة
فى كأس األمم األفريقية ،خاصة أنه يأمل فى حتقيق نتائج
إيجابية أمام تونس فى ضربة البداية فى التصفيات املؤهلة
لكأس األمم األفريقية من أجل تعويض اجلماهير املصرية
خسارة اللقب األفريقى فى النهائى أمام منتخب الكاميرون
بنتيجة .2 / 1
واستقر جهاز املنتخب على رفع األمر إلى مجلس اإلدارة
واملطالبة بإقناع عامر حسني بإقامة معسكر مــارس وعدم
إلغائه وتأجيل مباريات الدورى وإقامة ودية للفراعنة فى ظل
وجود توقف لألجندة الدولية وخوض مباراة قوية.

أخبار النجوم
فرحة عائلية
بـ«سوبر استانلى»
أقامت أسرة النيجيرى ستانلى أوهاويتشى
مــهــاجــم الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بــنــادى
الزمالك حفال صغيرا فى نيجيريا بعد جناح
الالعب فى حصد بطولة السوبر مع الزمالك
على حساب األهلى.
واحتفلت أســرة الــاعــب وبعض أصدقائه
بثانى بــطــوالت ستانلى مــع الفريق األبيض،
وحرصوا على التواصل معه أثناء االحتفال عن
طريق برنامج املحادثات سكاى بى بالصوت
والصورة.

حلمى وإســمــاعــيــل يــوســف مــديــر الــكــرة من
الــاعــبــن ،إغـ ــاق صــفــحــة بــطــولــة الــســوبــر
والتركيز فيما هو قــادم ،حيث يستعد الفريق

لم يكن أكثر املتفائلني بانتهاء مباراة السوبر بشكل
مناسب ،يتوقعون املــاراثــون االحتفالى ال ــذى انتهت
عليه ،واألجــواء الطيبة التى ظهرت بني العبى األهلى
والزمالك.
وكــان الزمالك قد حصد لقب بطولة السوبر ،عقب
فوزه على فريق األهلى بركالت الترجيح ،باملباراة التى
جمعتهما يوم اجلمعة املاضية ،فى العاصمة اإلماراتية
أبوظبى.
وهناك العديد من املكاسب التى ظهرت عقب انتهاء
املــبــاراة ،والتى يرصدها «صــوت املاليني» فى التقرير
التالى:
العالقة بني مصر واإلمارات
كــانــت جتــربــة خــوض نهائى السوبر املــصــرى للمرة
الثانية على أرض عربية شقيقة ،مفيدة للغاية خاصة
وأضافت قوة جديدة للعالقة املحترمة التى جتمع بني
مسئولى الرياضة فى البلدين ،فدولة اإلم ــارات بكل
أجهزتها ساهمت فى خروج نهائى السوبر بشكل الئق
واحترافى نال إعجاب اجلميع.
إنهاء أزمة امللعب
إقامة السوبر فى اإلمــارات أنهى أزمة حتديد ملعب

القمة املصرية والتى كنا واجهناها كثيرا فى الفترة
املاضية وتظهر قبل كل مباراة «قمة» جتمع بني القطبني
نتيجة عدم توافق جميع األطراف على ملعب محدد.
الروح الرياضية
خرجت مباراة السوبر بشكل حضارى دون أى خروج
عن النص من جانب الالعبني لتوطّد أواصــر العالقة
الطيبة بــن الــفــريــقــن وتــزيــد مــن مــســاحــة االحــتــرام
وااللتزام وهو أمر حتتاجه الكرة املصرية وكل مباريات
كرة القدم بشكل عام باعتبار أن الرياضة «أخالق» قبل
أى شىء.
الدعاية والترويج للنشاط املحلى
ساهم إقامة كأس السوبر املصرى فى اإلمــارات بكل
تأكيد ،فى الدعاية والترويج للنشاط املحلى فى مصر،
وهو األسلوب الــذى تتبعه العديد من الــدول األوروبية
والعربية ومنها السعودية التى سبقت أن أقامت لقاء
السوبر فى لندن.
انتهاء السيطرة احلمراء
ألول مرة منذ عقد من الزمن ،جتد التوتر يظهر على
جماهير األهلى والزمالك قبل انطالق القمة بينهما،
فأخيرا خرجنا من عصر سيطرة وهيمنة املارد األحمر
على البطوالت إلى عصر فريقني قويني ال تعرف من
فيهما سيفوز حتى اللحظات األخــيــرة وهــو ما حققه
الزمالك فى السوبر بتتويجه بركالت اجلزاء.

إعداد :محمد الصايغ -سارة عبدالباقى

جنش ينفذ
وعده لتمارا
وعــد محمود عبدالرحيم جنش ح ــارس مرمى
الفريق األول لكرة القدم بنادى الزمالك ابنته «متارا»
بالتقاط صورة تذكارية لها مع كأس السوبر الذى توج
بــه الفريق األبــيــض مــؤخــراً على حساب األهــلــى فى
املباراة التى أقيمت بينهما فى دولة اإلمارات.
وطلبت «متــارا» من والدها أن ترى الكأس وتلتقط
صـــورة مــعــه ،ووعــدهــا حـــارس الــزمــالــك املخضرم
بإصطحابها إلى مقر النادى وتنفيذ طلباتها.
ولعب جنش الدور األبرز فى تتويج القلعة البيضاء
باللقب ،بعد أن جنــح فــى التصدى ألكــثــر مــن ركلة
حمراء.

الطالئع يرفع جاهزية
العبيه باملستحقات

مفاوضات مع بازل
للمشاركة فى دورة
اجلزيرة الودية..

البساط
األخضر

رأى

محمد الراعى

وزير الكالم

يحيى

كتبت – سارة عبد الباقي
قـ ــام اجل ــه ــاز اإلدارى لــفــريــق طــائــع
اجليش بتسليم جزءاً من قيمة مقدم عقود
الالعبني عن املوسم احلالي ،تنفيذاً لوعد
إدارة النادى العسكرى بصرفها عقب فوز
الفريق على نظيره الشرقية بهدف دون رد،
فى دور الـ 16لبطولة كأس مصر.
وجاء ذلك األمر من أجل حتفيز العبى
الــفــريــق ،قــبــل انــطــاق مــبــاريــات ال ــدور
الثانى لــلــدورى املمتاز ،والتى سيخوض
فيها الــفــريــق العسكرى عــدة مباريات
صعبة تبدأ أمام املصرى البورسعيدى ،ثم
الزمالك.
يذكر أن جنم الزمالك السابق طارق
يحيى ،عــاد ملنصب املدير الفنى للفريق
العسكرى مؤخراً.
ع ــل ــى ج ــان ــب آخ ـ ــر ي ــس ــاب ــق اجل ــه ــاز
الطبى للفريق العسكرى الزمن لتجهيز
املصابني حتى تكتمل صفوف الفريق قبل
املواجهات املقبلة.
وك ــان هــنــاك عــدد كبير مــن الالعبني
قــد غ ــاب عــن مــواجــهــة طــائــع اجليش
األخــيــرة والشرقية بالكأس يــأتــى على
رأسهم أحمد عيد عبد امللك ومحمد رزق
املصابني منذ مشاركتهما مــع املنتخب
العسكرى فــى كــأس العالم العسكرية،
التى أقيمت مؤخرا بعمان ،باإلضافة إلى
محمود الــبــدرى ورش ــاد ف ــاروق ومحمد
أشرف.

تهنئة

أحمد سعيد
نائب رئيس التحرير
يهنئ األستاذ عبداهلل زغلول
مدير بهيئة الطاقة الذرية ً
سابقا..
واألستاذ أحمد عبداهلل املحامى
وعضو جلنة الشئون السياسية
والتشريعية بالنقابة
مبناسبة زفاف األستاذة
نورهان عبداهلل على
املحاسب حسني أبواملعاطى
متمنيًا لهم دوام السعادة

¿ يعود الدور الثانى للدورى ولن تعود
الجماهير ..أيــن وعــود وزيــر الرياضة
خــالــد عبدالعزيز ال ــذى صــرح مليون
م ــرة منذ مــبــاراة غــانــا فــى تصفيات
كأس العالم بأن الجماهير ستعود مع
بــدايــة ال ــدور الثانى بــالــدورى وعــادت
المسابقة ولم تعدالجماهير ..وعندما
لــعــب الــزمــالــك نــهــائــى أفــريــقــيــا أعلن
الــوزيــر ع ــودة الجماهير بعد أي ــام ..
ومرت األيام واأليام وفات الميعاد وراء
الميعاد وكالم الوزير مجرد استهالك
اعالمى!!
وكــشــفــت مـــبـــاراة الــســوبــر ضعف
الــوزيــر والــحــكــومــة المصرية كلها ..
تنظيم اإلمــارات لمباراة السوبر كشف
الــفــوضــى والعشوائية الــتــى ت ــدار بها
ال ــك ــرة الــمــصــريــة ،كــشــف عــشــوائــيــة
الحكومة فى إدارة األزمات!!
لــمــاذا ال تطبق الحكومة الــشــروط
التى حددتها النيابة لعودة الجماهير؟
خاصة فى نظام وضع الكاميرات من
البوابات حتى المدرجات.
أيــن قانون الشغب ومنع استخدام
الشماريخ والصواريخ واأللعاب النارية؟
عف ًوا أن سوبر أبوظبى كشف مدى
تخلف الــريــاضــة الــمــصــريــة وفــوضــى
وعشوائية التنظيم فى بطوالتنا وكل
أم ــور حــيــاتــنــا ..أي ــن قــانــون الــريــاضــة
الــجــديــد الـــذى أعــلــن عــنــه مــنــذ عــام
ولماذا لم يقره مجلس النواب ..لألسف
أن كل األحداث كشفت أن الوزير خالد
عبدالعزيز بياع كالم وبس! وزير يتفرغ
لــلــرد على الفيس بــوك والــحــديــث مع
الجماهير فــي كــام فــى الــهــواء دون
ج ـ ــدوى ..وأط ــال ــب ب ــأن يــكــون وزيـــ ًرا
للكالم وليس وزي ًرا للرياضة.
¿ مبروك للزمالك الفوز بالبطولة
وكــل التحية والتقدير لرئيس النادى
المستشار مرتضى منصور الذى أعاد
البطوالت واالنــتــصــارات واإلنــجــازات
للقلعة البيضاء ،ويكفى أن الزمالك
هــزم األهــلــى  3م ــرات وخــطــف منه 3
بطوالت فى  3سنوات فى عهد مرتضى
منصور.
¿ الصديق حسام البدرى مدرب كفء
ولكنه يتحمل مسئولية ضياع السوبر
ألخطائه الساذجة ومشاركته الدوليين
رغــم اإلجــهــاد والــتــعــامــل مــع الــمــبــاراة
ٍ
بتعال ،وأحــذر من أزمــات متتالية في
األهلى بسبب ســوء تعامل البدرى مع
النجوم الكبار متعب وغالى وركن معظم
الصفقات الجديدة على الدكة.
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عفوا يا رئيس الوزراء..
ً

سيد سعيد يكتب:

لقد نفد رصيدكم

أتابع بحكم اهتمامى بقضايا الشأن العام ،ما يــدور من
هوس وتكهنات حول التعديل الــوزارى الــذى سيعلن عنه
حتــت قبة الــبــرملــان بعد ســاعــات قليلة ،وهــالــنــى حجم
التكهنات وطــرح أســمــاء الــــوزراء الــذيــن سيخرجون من
التشكيل اجلديد للحكومة ،فهذه التكهنات واالستنتاجات
لن تقدم ولــن تؤخر ،ولــم يعد هناك جديد يفتح شهية
الناس لالهتمام به ،سواء صحت التكهنات بخروج البعض
واإلبقاء على البعض اآلخر ،وهو ما يدفعنى للتساؤل عن
جدوى بقاء احلكومة بأكملها ..ماذا قدمت تلك احلكومة،
أو مبعنى أكثر دقــة ،مــاذا قدم الــوزراء الذين لم يشملهم

التغيير لكى ميكن قبول اإلبقاء عليهم ،أكــاد أجــزم بأن
الـــوزراء أنفسهم ال يعرفون سر اإلبــقــاء عليهم ،فهناك
قناعة لديهم ولدى اجلميع ،بأن الوزير فى بالدنا /بالدنا
فقط دون سائر بالد الدنيا ،ال يعرف على وجه الدقة ،ملاذا
جاءوا به للمنصب ،وملاذا أبعدوه ،فالوزير يتولى منصبه وال
منهجا أوخطة معينة ،وال يوجد تنفيذ لتوجيهات
ميلك
ً
أو تعليمات تلقاها ،كما ال يوجد تنسيق بني الـــوزارات
املتماسكة فيما بينها.
أمــا التغيير فهو أن احلكومة تعرض األسماء ومجلس
النواب يوافق على ما جاء فى عرض رئيس الوزراء ،هذا ما
اعتدنا عليه  /اللهم إذا كان هناك جديد هذه املرة.
عــلــى اجلــمــيــع مــعــرفــة أن احلــكــم عــلــى أداء
احلكومة ،ال حتكمه الدعاية عن
الشخص أو مدى قربه وبعده من

دوائر صناعة القرار ،إمنا يترجمه الواقع على األرض ويراه
ملموسا ،فإذا كانت تلك احلكومة بال برنامج فيجب
املواطن
ً
فـــورا ،وليس إجــراء تعديل طفيف أو موسع فى
إقالتها
ً
صفوفها ،ثم هناك سؤال ،أرى أنه مهم ،هل هذه احلكومة
التزمت مبا قطعته على نفسها أمام البرملان ،سواء فيما جاء
ببيانها أو من خالل التقرير الربع سنوى ،مجرد تساؤل!
متــامــا عــن تلبية
مــن اآلخـــر هـــذه احلــكــومــة عــاجــزة
ً
احتياجات وطموحات املواطنني ،فضال عن ضرورة معرفة
أنها وراء الغضب املجتمعى ،جــراء سياساتها الفاشلة،
وبالتأكيد ليس هناك من املواطنني البسطاء من ينتظر
خيرا ،والتغيير سيتم على طريقة «شالوا ألــدو ،حطوا
ً
شــاهــن» ،فــا شــىء سيتغير ،وفــى النهاية أق ــول عبارة
واحدة ..هذه احلكومة ليس لديها رصيد عند هذا الشعب
املطحون من الفقر وغالء األسعار.

األخيرة
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أسرار جناح استراتيجية
وزارة الداخلية فى مديرية أمن اجليزة
سيد سعيد:

عبدالبارى

عراقى

شلبى

عبادة

خليل

وسـ ــط أجـ ـ ــواء الــصــخــب امل ــم ــزوج
بــالــغــضــب م ــن األوضـــــاع الــســيــئــة الــتــى
متر بها الــدولــة املصرية ،ومــا ترتب على
السياسات احلكومية الفاشلة من معاناة
املــواطــنــن على كــل مستوياتهم االقتصادية
واالجتماعية ،ووســط تنامى مساحة املخاوف
مــن تــداعــيــات اســتــمــرار تلك األوضـ ــاع ،يصبح
من الطبيعى ج ًدا ،أن تقفز بعض التساؤالت إلى
الذهن بصورة تلقائية ،حــول استثناء مؤسسات
بعينها وأبعادها عن دائــرة السخط الشعبى ،دون
بقية الـــوزارات األخ ــرى ،على رأس تلك املؤسسات
التى حتظى بالرضا الــعــام ،هما اجليش والشرطة،
باعتبارهما أركــان القوة الصلبة للدولة ،فضال عما
يقدمه املنتمون إليها من تضحيات على مــدار الساعة
حلماية الدولة ،واألهم من هذا كله هو التطور املذهل فى
اإلمكانيات واالرتقاء بــاألداء ،لكن فى هذا املقام ستكون
تساؤالتى عــن الشرطة ،ملــاذا أصبحت فــى بــؤرة اهتمام
املواطنني على اختالف مستوياتهم وشرائحهم االجتماعية،
هل ألنها معنية بتأمني اجلبهة الداخلية وحمايتها من العبث،
أم ألنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بتقدمي اخلدمات احلياتية
والــضــروريــة لــكــل فــئــات الــشــعــب ،أم ألنــهــا ه ــدف أســاســى
للمأجورين فى الــداخــل ينفذون مخططات إقليمية ودولية
لنشر الفوضى وصوال إلسقاطها عبر إرباكها وتشتيت جهودها
من مكان آلخــر باتساع اخلريطة اجلغرافية للبالد ،أم ألنها
تواجه جماعات إرهابية منظمة وعصابات إجرامية متنوعة
ومتفرقة ،وملــاذا تسلط عليها األضــواء من وسائل اإلعــام تارة
باصطياد األخطاء الفردية لتوجيه االنتقادات واالتهامات ،وقليل
جدًا للحديث عن التضحيات.
كل هذه التساؤالت وإن كانت عفوية ،إال أنها ليست عشوائية،
خاصة أن وتيرتها تنامت فى أوســاط الــرأى العام ،أكــرر ،الرأى
العام ،وليس النخبة أو أدعياء املعرفة من محترفى االفتاء فيما
يعرفون وفيما ال يعرفون ،وأغلب الظن أنهم ال يعرفون شيئا عن
أى شــىء ،هذه احلقيقة ،لها شواهد ودالئــل وتأكيدات ،وليست
كالما إنشائيا نلقيه وننصرف إلى حال سبيلنا ،إمنا هى وقائع
جرى ترجمتها على األرض ،وتبلورت فى السياسات املرئية من
كل ذى عينني ،وامللموسة بالتعامل املباشر بني فئات الشعب
املختلفة ودوائ ــر املسئولية التابعة ل ــوزارة الداخلية ،ســواء فى
القاهرة الكبرى أو األقاليم ،خاصة إذا علمنا أن املجهودات
املــبــذولــة فــى كــل قطاعات الـ ــوزارة ليست اجــتــهــادات فــرديــة،
ميكن أن يعمل بها البعض ويتغاضى عنها البعض اآلخر ،لكنها
قواعد تــدور فى فلك استراتيجية أمنية حــدد إطارها العام،
ورسخ مفاهيمها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية فى
إطــار استراتيجية عامة للدولة املصرية ،وباملناسبة ال ينكر
مــا يجرى على أرض الــواقــع مــن أداء إيجابى ،ســوى كــل من
يجافى احلقيقة ويقفز على الواقع ،فالوزير ال يدخر جهدًا فى
التشديد على حسن معاملة املواطنني وتذليل العقبات أمام
قضاء مصاحلهم بعكس بقية الــوزراء اآلخرين فى حكومة
شريف إسماعيل ،ممن تركوا احلابل يختلط بالنابل ،دون
اتخاذ خطوة من شأنها احلــد من الغليان الشعبى جراء
الفشل املتراكم ،تاركني األعباء جميعها للداخلية ،بداية
من تتبع الفساد داخــل اجلهات احلكومية ،وليس انتهاء
بضبط األسواق.
من ناحية أخــرى ،ال يستطيع أحد انكار أن قيادات
ال ـ ــوزارة يــواصــلــون الــلــيــل بــالــنــهــار ملكافحة اجلــرائــم
املتنوعة ،فضال عن براعتهم فى احتواء األزمــات فى
مهدها قبل انفجارها بفكر واع وأساليب مبتكرة
ال تخرج عن إطــار القانون ،وهــذا يلمسه اجلميع
من األداء املبهر للواء جمال عبد البارى مساعد
وزيــر الداخلية لألمن الــعــام ،الــذى ال يكل وال
ميل من متابعة ما يجرى فى أرجــاء املحروسة
بالتواصل مع كبار املسئولني فى مديريات
األمــــن ،واعــتــمــاده عــلــى خــبــرتــه الطويلة
كضابط معلومات ذائع الصيت فى مجال
األمــن العام ،تــدرج فى الرتب ،وأضاف
املزيد إلــى مهاراته الشخصية ،كانت
تعليماته ملرؤسيه ملموسة ،إلنهاء
اخلصومات الثأرية فى محافظات
الصعيد والوجه البحرى واملناطق

عبد البارى ..االعتماد على خبرته
الطويلة مبجال املعلومات والبحث فى احتواء
الصراعات الثأرية فى قرى الصعيد والوجه
البحرى باملصاحلات إلغالق مزادات الدم
العراقى ..البراعة فى نشر
األكمنة املتنقلة وتعليمات
بتكثيف احلمالت للحد من
املخالفات وضبط املخالفني

شلبى ..ترسيخ مفهوم االنضباط وحسن معاملة
اجلمهور والعزوف عن املقابالت الشخصية مع
الوجهاء وغيرهم من أصحاب األلقاب وذوى
املراكز على حساب البسطاء من أبناء الشعب
خليل ..متابعة أداء ضباط املباحث
فى األقسام واملراكز والتوجيه
بتتبع الهاربني من األحكام داخل
احلدود اجلغرافية للمحافظة
امللتهبة بالصراعات القبلية والعائلية ،عبر تغليب القانون وإجراء
املصاحلات للحد من تفاقم األمــور ومــا يتبعها من رواج لتجارة
السالح فى تلك املناطق مرو ًرا بفتح املزادات على الدماء.
القراءة الدقيقة ملفهوم االستراتيجية األمنية ،تشير إلى أنها
ال حتتاج إلى خبراء متخصصني ،يفتون ويحللون ،فهذا املفهوم
أو املصطلح تبلور بصورة جلية ال تخطئها العني فى محافظة
اجلــيــزة ،عبر املــجــهــودات امللموسة مــن الــقــيــادات األمنية ممن
رسخوا مفهوما مشحونا مبعانى ومفردات تدور فى فلك املسئولية
الوطنية ،فى مقدمة هذه النماذج اجلديرة بالوقوف أمامها اللواء
هشام العراقى مساعد الوزير مدير أمن اجليزة الذى جعل النطاق
اجلغرافى ملسئوليته املهمة على رأس املديرية ،منوذجا ميكن
االقتداء به فى املديريات األخرى ،خاصة براعته فى نشر األكمنة
الثابتة واملتنقلة داخــل املحافظة وإعطاء التعليمات باحلمالت
املكثفة للحد من املخالفات وضبط املخالفني.
اختيار اجليزة إللقاء الضوء عليها فيما يتعلق باالستراتيجية
األمنية لــوزارة الداخلية ،لم يكن عشوائيا ،إمنا لكونها محافظة
متثل منــوذجــا يترجم األوض ــاع فــى مصر كلها مــن شمالها إلى
جنوبها ومن شرقها إلى غربها ،لذا فإن احلديث عنها ال ينفصل
بحال من األحــوال عن الشأن العام بكل مفرداته وتطوراته ،فهى
إن شئنا الدقة محافظة حضرية ريفية ،ال تخلو من العشوائيات،
قاطنيها ميثلون كــافــة فــئــات الشعب على اخــتــاف املستويات
االقتصادية واالجتماعية ،بها أثــريــاء يقيمون بــأرقــى أحيائها
وأكثرها شهرة فى مصر قاطبة «الدقى العجوزة املهندسني حى
اجلــيــزة» ،وبها الطبقة املتوسطة تعيش فى أحياء راقية أيضا،
مثل ،فيصل الهرم وغيرها واملناطق الشعبية أرض اللواء الوراق
إمبابة» ،ومدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايــد ،فضال عن
املراكز اجلنوبية وما بها من قرى وجنوع وكفور ،وتقيم بها عائالت

نــافــذة وطبقات اجتماعية متنوعة ،مــن اآلخ ــر ،هــى محافظة
مترامية تصل حدودها اجلغرافية فى طريق الساحل الشمالى
الى املنوفية والبحيرة والفيوم ،كما تضم فى أحشائها الشركات
االستثمارية والبنوك والسفارات ،بها ثراء فاحش وفقر مدقع ،هى
محاكاة للواقع املصرى مبا يحويه من إيجابيات وسلبيات متمثلة
فى اجلرائم املتنوعة الثأر ،السرقات ،النصب ،جتــارة وتعاطى
املخدرات ،جتارة وحيازة السالح ،جرائم اآلداب ،واألخطر هى
وجود املناطق التى يوجد بها إرهابيون.
كل هذه األمور ،جعلت النظر إلى اجليزة من الناحية األمنية
يحمل ارتياحا شعبيا ،فضال عن أنها ترجمة للوضع األمنى
فى مصر ،وتطبيق عملى ملفاهيم االستراتيجية األمنية ،متثل
ذلك عمل ًيا من األداء الشرطى بصورة عامة ،واملجهودات املبذولة
بوعى وقدرة على اإلجناز من القيادات ،لعل أبرز مشاهدها التى
تؤكد االطمئنان على الوضع األمنى ،وترسيخ مفهوم املسئولية
الوطنية ،تلك السياسة التى ينتهجها الــلــواء خالد شلبى
مدير اإلدارة العامة ملباحث اجليزة ،باعتباره واحدًا من
القيادات التى تؤمن بأن العمل الشرطى ،خاصة مجال
املعلومات ،فريضة وطنية ،وأن املنصب مسئولية
وليس وجاهة ،فهو رسخ منذ توليه املسئولية ،مفهوم
االنــضــبــاط وحــســن معاملة اجلــمــهــور ،والــعــزوف
عــن املــقــابــات الشخصية مــع الــوجــهــاء وغيرهم
من أصحاب األلقاب وذوى املراكز على حساب
البسطاء من أبناء الشعب ،فتركيزه على العمل
دون ســواه ،هو وحده شغله الشاغل طوال الليل
والــنــهــار ،س ــواء بــاملــرور على وحـــدات البحث
بأقسام الشرطة أو االنتقال املباشر ملواقع
األحداث ومتابعة خريطة العمل البحثى.
كــســر ال ــل ــواء شــلــبــى ،املــقــولــة املــعــروفــة
فى أدبياتنا الشعبية« ،كــل غربال جديد
لــه شـــدة» ،فاجلميع ملــس أن الــشــدة مع
املتجاوزين ،منهج عمله الدائم ،واملعاملة
احلــســنــة املــواطــنــن بالنسبة لــه غاية
ت ــه ــدف حتــســن ال ــع ــاق ــة ب ــن رجــل
الــشــرطــة وامل ــواط ــن ــن بـ ــدون تفرقة
بينهم ،كما أن دأب ــه على الــزيــارات
املفاجئة ملتابعة أداء ضباط املباحث
وكل مرؤسيه ،فتح الباب واس ًعا أمام
األمنيات ،بــأن يحذو بقية القيادات
ف ــى إدارات الــبــحــث عــلــى مستوى
اجلمهورية حذوه.
احلــديــث عــن الــقــيــادات الــتــى تلفت
األنــظــار إلــيــهــا امــتــد مــن الــلــواءيــن هشام
العراقى وخالد شلبى إلى اللواءين محمود خليل
نائب مدير اإلدارة العامة ملباحث اجليزة ونبيل
عــبــادة حــكــمــدار اجلــيــزة ،واحلــديــث هــنــا ليس
بغرض اإلشادة بهما بقدر ماهى ضرورة للوقوف
على األداء األمنى لهما ،فاللواء خليل يواصل
اجتماعته مــع الــلــواء شلبى ،البتكار األساليب
التى تهيئ املناخ املالئم للضباط فى تأدية املهام
امللقاة على عاتقهم والتوصل ألوكــار املجرمني
عبر معلومات مؤكدة ،واحلــد من رواج األعمال
املشبوهة واملجرمة واحلث على العمل فى إطار
القانون ،فضال عن متابعته للضباط وأدائهم فى
األقسام بصورة دائمة ،أما اللواء عبادة ،فتحركاته
ملموسة على مستوى قطاعات اجليزة ،خاصة تقدمه
على رأس كافة احلمالت األمنية لضبط الشارع وتالفى
املشكالت واحلــد من ارتكاب اجلرائم ،ومداهمة أماكن
األنشطة واملحال غير املرخصة التى جتذب إليها املجرمني
والبلطجية فضال عن مضايقة اجلمهور.
إن ما سردناه حول تلك املحافظة املترامية األطــراف وما بها
من تعقيدات جغرافية ومستويات اجتماعية أكثر تعقيدً ا ،يجعل
من احلديث عن االنضباط والــقــدرة على ضبط املجرمني فى
أوقــات قياسية ،أم ـ ًرا جدي ًرا بالتوقف أمامه وأمــام القائمني
على شئون األمــن فى تلك املنطقة اجلغرافية املعبرة عن
أوضاع مصر ،خاصة اإلدارة العامة ملباحث املديرية ،التى
يقوم مديرها مبجهودات ضخمة على كل املستويات ،بالعمل
على تتبع العناصر اإلرهابية املتسللة فى املناطق اجلبلية،
املتاخمة حلــدود املحافظة ،خاصة فلول اإلخ ــوان الهاربني من
مناطق ناهيا وكرداسة وغيرهما من القرى الشاسعة ،وغيرهم من
عتاة املجرمني من جتار األسلحة ومروجى املخدرات ،ومحترفى
التهريب.

عبادة ..حمالت
على املحال غير
املرخصة ومداهمة
أوكار اجلرائم
املتنوعة واألنشطة
املشبوهة

عبدالغفار

