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طارق عامر يهزم »مدبولى« بالضربة القاضية 
ويقترب من رئاسة الحكومة الجديدة

أدق أسرار 
التغييرات

القادمة

ترشيح جمال نجم لرئاسة البنك المركزى

وزراء الصناعة والطيران والرى .. باى باى

»كيد النسا« يشعل الحرب 
الباردة بين سحر وهالة وغادة

مليارات »مغارة على بابا«
 فى نقابة المعلمين

 مليار و500 مليون جنيه دخل سنوى ومعاش األعضاء 114 جنيًها فقط
إهدار 190 مليون جنيه فى نادى الشاطئ بالعين السخنة

النظام الجديد 
للثانوية العامة..  
»سمك لبن تمر 

هندى«!!

»الجندى« أيامه معدودة
 فى وزارة التنمية المحلية

كما انفردت »صوت الماليين«.. وزيرة 
التخطيط والرقابة اإلدارية

 تطيحان بـ»جميل« من التنظيم واإلدارة

حكاية المكتب الخاص 
لـ»أبوشقة« فى فندق الماريوت

بالمستندات والوقائع: مخالفات
بالماليين فى شركة الدلتا للسكر

 باألسماء: صفقات الكبار
 فى الدور الثالث 
بـ»الفورسيزون«

تفاصيل قصة الحب 
بين رجل أعمال عربى 

وفنانة شابة

خفايا زفاف ابنة أشهر تاجر 
»ألماظ« مصرى على جبل 
الثلج فى سويسرا وفرنسا

إعالمى شهير حصل على 
سيارة »بى إم دبليو« هدية 
من رجل أعمال خليجى!

راحة سلبية
 للخطيب بعد إجراء 

عملية جراحية 
فى العمود الفقرى 

بألمانيا

الفراعنة يحتلون وصافة 
مجموعتهم فى كأس العالم من 

بوابة »القيمة التسويقية«

فتنة العقود تشتعل داخل األهلى

األسرار الممنوعة فى ملف تطوير التليفزيون المصرى! 
تعليمات مشددة لقيادات ماسبيرو

 بعدم إغالق التليفونات

حكاية هيفاء وهبى
 مع »توتة«!!

األطباء يطالبون نيللى 
كريم بالراحة بعد 

تكرار إصابتها
 بحاالت إغماء
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تفاصيل خطة قيادات جبهة المعارضة ضد »السيسى« قبل انتخابات الرئاسة

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

الحياة 
الخاصة 
ألحمد 
شفيق 

داخل فندق 
»الماريوت« 

بالتجمع 
الخامس

قريًبا.. 
نهاية أسطورة
 سحر نصر 

داخل الحكومة

المليارات المهدرة
 فى الموازنة 
العامة للدولة

سوق التجارة اإللكترونية فى مصر

مفاجآت مثيرة فى مشروع قانون المرور الجديد

أسرار ارتفاع قيمة فواتير الغاز الطبيعى

مفاجأة مثيرة: الحكومة المصرية قدمت منًحا 
لحكومات أجنبية قيمتها 229.3 مليون جنيه

147 مليون جنيه »مصاريف دفن«  فى عام واحد 
باعتراف وزير التعليم العالى: إهدار 647.9 مليون جنيه على البعثات الخارجية خالل عام 

رئيس »التنظيم 
واإلدارة« يقترب 

من الرحيل

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

3 أزمات
 تواجه »كوبر «

قبل مونديال روسيا

»غالى« يفجر أولى 
حلقات الصراع 

بين إدارة األهلى 
والبدرى

لجنة الكرة »كلمة 
السر « فى استمرار 
نيبوشا فى الزمالك

باألسماء: خفايا تمويل النظام القطرى 
لقنوات ومواقع جماعة اإلخوان

تطبيق القرارات والقوانين)حسب المزاج( داخل ماسبيرو!!!
أزمة جديدة بين الشين
 ونهلة بسبب )25 باكو(

وزير القوى 
العاملة يخصص 

4 سيارات لزوجته 
وأبنائه

ص
خا

ف 
مل

p.8&9



02طاقية اإلخفا األربعاء  2018/4/18
العـدد 231

جريدة

املستشار القانونى:

عصام االسالمبولى

الرياضة:

محمد الراعى

جرافيك:

أحمــــــد محمــــــود
إخراج:

أحمد الريس

جمع تصويرى:

محمد عبداهلل

نائب رئيس التحرير:

محمد عبداللطيف
أحمــــــد سعيد

مدير التحرير:

بـــــالل الــــــدوى

املراجعة اللغوية:

عبد الصمد جابر

املقاالت املنشورة تعبر عن رأى أصحابها.
االعالنات واالشتراكات

يتم االتفاق عليها مع ادارة اجلريدة

اإلدارة والتحرير:
26شارع عدنان املدني- الصحفيني

 نهاية أحمد عرابى - املهندسني
فاكس وتليفون: 33450694-33450728
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راحة سلبية للخطيب بعد إجراء عملية 
جراحية فى العمود الفقرى بألمانيا

أجرى البروفيسور األلمانى ماير عملية  جراحية 
فى العمود الفقرى لمحمود الخطيب، رئيس النادى 
األهلى، للتخلص من آالم الظهر التى تنتابه بين 

الحين واآلخر.
وأكد ماير، الذى يعد أكبر األطباء الجراحين فى 
ــا فى هــذا التخصص، أن التدخل الجراحى  أوروب
لــمــحــمــود الــخــطــيــب كـــان بــالــمــنــظــار، وأن نتيجة 
الجراحة مطمئنة للغاية وليس لها أية مضاعفات، 

ويحتاج الخطيب بعدها لراحة سلبية لمدة 6 
أسابيع.

ــى ألمانيا  وكـــان رئــيــس األهــلــى قــد وصــل إل
ــعــد فـــتـــرة عــاجــيــة  ــن اإلمـــــــارات ب قـــادًمـــا مـ
هناك، وخضع  قبل إجــراء الجراحة للعديد 
من الفحوصات الطبية بمعرفة البروفيسور 
األلمانى ماير الذى اطمأن على حالة الخطيب، 

فى ضوء الجراحة التى أجراها أول أمس.

أسبوعية - شاملة - مستقلة تصدر بترخيص 
من املجلس األعلى للصحافة عن دار 
»عيون« للصحافة والطباعة والنشر 

والتوزيع »ش.م.م«

WWW.Soutalmalaien.com

طارق حجى يلقى محاضرة فى البرلمان البريطانى

مجلس اتحاد الكرة يجتمع بأندية القسم 
الثالث لمناقشة تعديالت الدورى الجديد

جهاد جريشة يشارك فى معسكر الفيفا 
بإيطاليا استعدادًا لكأس العالم 

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعا مع 
أندية الدرجة الثالثة، يوم السبت القادم بمقر الجباية فى الجزيرة. 
ويناقش اتحاد الكرة، مع أندية الدرجة الثالثة، طلباتها بشأن شكل 
دورى القسم الثالث، والمشاكل التى تواجهها، بجانب استطاع رأيها 

فى تعديل دورى الدرجة الثانية.
وينوى مسئولو الجباية، تشكيل الممتاز »ب« الجديد من أول 6 فرق 
فى المجموعات الثاث للدرجة الثانية، إذ تضم كل مجموعة 16 فريًقا، 

مع هبوط 10 فرق من كل مجموعة للدرجة الثالثة.

يشارك جهاد جريشة الحكم الــدولــى، حالياً فــى  المعسكر الذى 
ينظمه الفيفا للحكام المشاركين فى المونديال بإيطاليا فى الفترة 
ويستمر حتى 21 أبريل الحالى استعدادا لكأس العالم.. ويشارك 
فى نفس المعسكر عدد من الحكام العرب هم: الحكم السعودى فهد 
المرداسى، والمساعدون عبد الله الشلوى ومحمد العبكرى، والحكم 
اإلماراتى محمد عبد الله حسن، والحكم البحرينى نواف شكر الله، 
والذين تم اختيارهم فى قائمة الحكام المشاركين فى إدارة مباريات 

بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل.
الجدير بالذكر أن االتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا«، قرر اختيار 36 
حكما للساحة، و63 حكما مساعدا إلدارة مباريات بطولة كأس العالم، 
من بينهم 6 حكام أفارقة على رأسهم المصرى جهاد جريشة، والجامبى 

بكارى جاساما، والجزائرى مهدى عبيد.

تنظم المجموعة المصرية البريطانية فى 
البرلمان البريطانى يوم األثنين المقبل جلسة 
هامة يحاضر فيها المفكر الكبير الدكتور طارق 
حجى تحت عنوان »الطريق إلى الديموقراطية 
فى مصر« حول التحديات والنجاحات التى 

حققتها مصر خالل الفترة الماضية.
ــام المجموعة  وقـــال منسق عـ
البرلمانية الدكتور سمير تكال، إن 
أهمية الجلسة ترجع إلى عقدها 
بعد االنتخابات الرئاسية فى 

مصر، وشرح كيف أثبت الشعب إصراره وتمسكه 
بالرئيس رغــم الــقــرارات االقتصادية الصعبة 
التى اضطر التخاذها الستكمال مشوار اإلصالح 
ــع مستوى المعيشة لإلنسان  االقــتــصــادى ورف

المصرى.
وأضاف تكال أن المفكر الكبير الدكتور طارق 
حجى سيلقى - خالل محاضرته فى البرلمان 
- الضوء على الظروف التى عمل بها الرئيس 
خالل الفترة الماضية، فى ظل أوضاع اقتصادية 
صعبة محليا، إضــافــة إلـــى عـــدم االســتــقــرار 

اإلقليمى ومحاولة بعض الــدول التدخل فى 
شئون مصر.

يـــتـــرأس الــجــلــســة جــونــاثــان لــــورد رئــيــس 
ــزب  ــن ح الــمــجــمــوعــة وعـــضـــو الــبــرلــمــان عـ
المحافظين، بمشاركة أعــضــاء المجموعة 
من مجلسى العموم والــلــوردات وعــدد كبير من 
أساتذة وطلبة وطالبات الجامعات البريطانية.. 
كما دعا إليها عدد من الدبلوماسيين، ورجال 
اإلعالم واألعمال وعدد من المثقفين المهتمين 

بالشأن المصرى.

لجنة المنازعات بالفيفا تفصل فى قضية 
الزمالك وفيريرا.. الثالثاء القادم

عمرو الجارحى يترأس وفد وزارة المالية 
المشارك فى اجتماعات صندوق النقد

تنطلق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق 
النقد الــدولــى والبنك الــدولــى، الــيــوم، والتى  
ــى الــعــاصــمــة األمــريــكــيــة واشــنــطــن،  تــقــام ف
بــحــضــور الــعــديــد مــن قـــادة االقــتــصــاد فى 

العالم، ووفد كبير من الحكومة المصرية.
ويترأس عمرو الجارحى وزيــر المالية،  
وفــد وزارة المالية، الــذى يضم الدكتور 
محمد معيط، نائب وزيــر المالية لشئون 
الخزانة العامة، وأحمد كجوك، نائب وزير 
المالية، لشئون السياسات المالية، وقيادات 
أخرى تشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق 

النقد الدولى والبنك الدولى.

ــادى الزمالك واتــحــاد الــكــرة، بــإرســال خطاب إلــى االتحاد  قــام ن
الدولى لكرة القدم »فيفا«، للرد على الشكاوى المقدمة من الجهاز 
الفنى األسبق للفريق بقيادة البرتغالى فيريرا.. كانت هناك شكاوى 
متبادلة بين الخواجة البرتغالى ونادى الزمالك منذ رحيله عن الفريق 
األبيض، ووفًقا للخطاب المرسل من الفيفا للنادى األبيض فإن لجنة 
فض المنازعات باالتحاد الدولى منحت إدارة النادى مهلة للرد على 
الشكاوى المقدمة ضد النادى قبل النطق بالحكم فى الشكاوى يوم 

24 أبريل الجارى.
يذكر أن فيريرا يطالب هو ومساعدوه السابقون فى الزمالك 
بالحصول على مستحقات مــاديــة بالغة 500 ألــف دوالر فيما 
يؤكد الزمالك أن المدرب فسخ التعاقد من جانب واحــد ورفض 

الحصول على أمواله بالجنيه المصرى.

22 أبريل.. انتهاء مدة  إعفاء مخالفى 
اإلقامة  بالكويت من دفع الغرامات

تنتهى يــوم األحــد القادم المهلة 
التى حددتها  وزارة الداخلية بدولة 
الــكــويــت، إلعــفــاء مخالفى قانون 

ــن مــن مختلف  ــوافــدي اإلقــامــة مــن ال
الجنسيات، ومنهم المصريون، من دفع 
الغرامات المترتبة على مخالفتهم، مع 

إمكانية العودة.
ــر الـــقـــوى الــعــامــلــة محمد  ــ كـــان وزي
سعفان،  قــد تلقى تقريرا عبر مكتب 
التمثيل العمالى بالسفارة المصرية فى 
الــكــويــت، أكــد فــيــه  المستشار العمالى 
المصرى أحــمــد يــوســف أن نــائــب رئيس 
ــر الــداخــلــيــة، الــشــيــخ خالد  ــ ــوزراء ووزي ــ الـ
ــرارا بتمديد  ــ ــدر ق الــجــراح الــصــبــاح، أصـ
مهلة مغادرة الكويت شهرين، اعتبارا من 
22 فبراير حتى 22 أبريل 2108. وبحسب 
التقرير، يسمح القرار للمخالف بالسفر من 
أى من المنافذ المخصصة مباشرة، على 
أن تتم اإلجــراءات بالمنافذ دون الحصول 
ــاء فى  ــرى، وجـ عــلــى مــوافــقــة أى جــهــة أخــ
الــقــرار أن األشــخــاص الــذيــن لديهم رغبة 
فى الحصول على إقامة بالباد، واستعداد 
لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم لجهات 
التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم 
ثــم تــســويــة أوضــاعــهــم مــتــى تــوفــرت فيهم 

الشروط المقررة لإلقامة.

تفتيش أمنى بريطانى على 
مطار القاهرة وقرية البضائع

استمرار سداد رسوم رحلة الحج 
حتى نهاية األسبوع الحالى

تستعد السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى وقرية 
البضائع للتفتيش األمنى البريطانى فى الفترة من 20 - 22 
من أبريل الحالى، فى إطار التفتيشات الدورية التى تقوم بها 

إدارة النقل الجوى البريطانى.
ومن المقرر أن يصل مسئولى إدارة النقل الجوى البريطانى 
غــداً على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية القادمة 
من مطار هيثرو بلندن، حيث سيتم تفقد إجــراءات التأمين 
المتبعة على متن رحات الخطوط الجوية البريطانية ومصر 
للطيران المتجهة إلى لندن، باإلضافة إلى تفقد إجــراءات 

التأمين على الحاويات والبضائع المتجهة إلى إنجلترا.

أعلنت غـــادة والـــى، وزيـــرة التضامن االجــتــمــاعــى ورئــيــس محلس 
أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن الحجاج الفائزين 
بتأشيرات حــج الجمعيات األهلية مــن خــال القرعة اإللكترونية، 
وعددهم 12 ألف حاج، مسموح لهم بسداد رسوم رحلة الحج حتى نهاية 
األسبوع الحالى، وحال اعتذار بعض الفائزين ستتم االستعانة بغيرهم 

من القائمة االحتياطية.

األطباء يطالبون نيللى كريم  بالراحة بعد تكرار إصابتها بحاالت إغماء
لم تتمكن الفنانة نيللى كريم من الصمود أمام ساعات 
التصوير الكثيرة فى مسلسلها الجديد »اختفاء«، حيث 
أصيبت بحالة من اإلرهاق الشديدة أدت لنقلها إلى أحد 

المستشفيات فى القاهرة لتلقى العاج الازم.
ورغم أن األطباء طلبوا منها الحصول على راحة أليام 
عــدة، إال أنها رفضت وقــررت استكمال التصوير حتى 
ال تضع صناع المسلسل فى مــأزق، خاصةً مع إقتراب 
شهر رمضان الكريم وتبقى أسابيع قليلة على بدء هذا 

الموسم.
وقدمت نيللى الشكر لكل من حرص على االطمئنان 

عليها من خال حسابها على »انستجرام«.
وأكــدت أنها بخير وأن حالتها الصحية ال تستدعى 
القلق، وكتبت: »بشكر كــل الــنــاس اللى سألت عليا، 

الحمد الله أنا أحسن و خرجت من المستشفى وبكمل 
تصوير المسلسل«.    

ُيذكر ان هذه الحالة تككرت مع كريم، إذ تعرضت أيضاً 
لحالة إغماء أثناء تصوير مسلسلها »ألعلى سعر« فى 

موسم 2017.

ــى عــبــر قناتها  طــرحــت الــنــجــمــة هــيــفــاء وهــب
الرسمية على موقع »يوتيوب«، اإلعان الترويجى 
)برومو( الخاص بفيديو كليب أغنيتها الجديدة 

»توتة«.
واســتــطــاعــت الفنانة اللبنانية إبهار 
الجمهور فى أقل من 19 ثانية، 
بــإطــالــتــيــن مختلفتين، 
ولـــــكـــــن تـــتـــســـمـــان 

بالرشاقة.

ــى بمابس  وظــهــرت وهــبــى فــى اإلطــالــة األولـ
رياضية ضيقة، خال ممارستها الماكمة، بينما 
ظهرت فى اإلطالة الثانية متدلية فوق جمهورها 

برشاقة.
ومــن المتوقع أن تطلق وهــبــى فــى الساعات 

المقبلة، الفيديو كليب بشكل كامل.
ُيذكر أن وهبى صــورت الكليب فى نهاية عام 
2017 تحت إدارة المخرج اللبنانى سليم الترك 
بسريٍة تامة، ويتضمن لوحات استعراضية راقصة.

حكاية هيفاء وهبى مع »توتة«!!
جريشة

هيفاء

غادة

نيللى

حجى

الجارحى

الخطيب

سعفان

فيريرا
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قائمة األمراض والكوارث 
الصحية الناتجة عن 

جلوس الطالب لساعات 
طويلة أمام اإلنترنت  محمد طرابيه يكتب:

وافق مجلس الوزراء برئـاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يوم األربعاء 
الماضى على تنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى، والتأكيد على أن يبدأ 

التطبيق فى سبتمبر المقبل.
وأشار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن االستراتيجية تهدف 

إلى معالجة التحديات التى تعانى منها منظومة التعليم فى مصر، والنهوض بهذه المنظومة 
وتطوير كافة عناصرها وتزويدها بالوسائل الالزمة لتحسين جودة التعليم فى ظل التطورات 

المتالحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية بما فى ذلك تطوير أداء المعلمين بما يحقق التجديد 
المعرفى والمهنى لهم، وكذا التحول إلى نمط التعلم القائم على المعرفة واالبتكار، من خالل 

مصادر متنوعة لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية.. وقد وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة 
التربية والتعليم بإعداد تقرير يتضمن تفصيل التكلفة السنوية المطلوبة، كما وجه بقيام وزارة 

االتصاالت بمراجعة عملية تطوير شبكة االتصاالت بغرض المتابعة والتحقق من جودة الخدمة 
المقدمة بنحو 2000 مدرسة. 

هــذا هو الخبر الرسمى الــذى نشره مجلس الـــوزراء عقب 
انتهاء االجتماع المشار إليه، وبالطبع نحن لسنا ضد تطوير 
المنظومة التعليمية بشرط أن تكون مدروسة وتوجد ضمانات 
كافية لنجاحها على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات واألحالم 

الوردية والتصريحات العنترية.
وبصراحة شديدة ال أدرى كيف وافــق مجلس الــوزراء على 
البدء فى تنفيذ هذه اإلستراتيجية دون أن يتم عرضها على 
الــحــوار المجتمعى أو طرحها عبر وســائــل اإلعـــالم أو عقد 
جلسات استماع لمناقشة هذه اإلستراتجية وبحث الضوابط 
المحددة لضمان نجاحها، والمفاجأة أنه لم يتم عرضها على 
المجلس األعلى للحوار المجتمعى والذى تم تشكيله منذ عام 

.2014
وفى رأيى الخاص أن الحكومة ارتكبت خطأ كبيراً بموافقتها 
على هذه اإلستراتيجية غير واضحة المعالم دون الرجوع للرأى 
العام المعنى بالقضية سواء الخبراء والمتخصصين فى مجال 
المناهج التعليمية أو نواب البرلمان أو الطالب وأولياء األمور، 
السيما وأن الكثيرين ال يعلمون تفاصيل كثيرة عن هذا النظام، 
ولم يبلغهم أى مسئول بالحكومة بالضمانات التى تكفل نجاح 

هذه اإلستراتيجية عند تطبيقها على أرض الواقع.
ومما يزيد من حدة المخاوف والقلق لدى الكثيرين أن هناك 
موقًفا سابًقا لطارق شوقى وزير التعليم الذى أحرج الرئيس 
والحكومة عندما تم التراجع عن افتتاح المدارس اليابانية التى 

ــان مــقــرراً افتتاحها فــى شهر  ك
سبتمبر الماضى، ورغــم تحديد 
موعد االفتتاح إال أنه تم التأجيل 
لــلــعــام الـــدراســـى الــقــادم بعدما 
تأكد الرئيس أن هناك أخطاء 
كارثية قام بها الوزير الذى لم يف 
بوعده للرئيس بتوفير الضمانات 
الكافية لنجاح التجربة لذلك 
ــان قـــرار التأجيل الـــذى صدر  ك
بناء على تعليمات مــن الرئيس 

عبدالفتاح السيسى.
ولعل أكبر دليل على دهشة أو 
صدمة الغالبية العظمى من أبناء 
الشعب المصرى بسبب موافقة 
الحكومة على المنظومة الجديدة 
للتعليم قبل الجامعى، ما كتبته 
الدكتورة محبات أبوعميرة أستاذ 
الــمــنــاهــج بــجــامــعــة عــيــن شمس 
والتى تعد واحدة من أكبر خبراء 
التعليم فى مصر والعالم العربى 
عبر صفحتها على الفيس بوك: 
»استيقظت على هــذا الخبر.. 

السيد الوزير أخيرا.. سوف يعلن عن لغز الثانوية العامة.. اللى 
المفروض مجلس النواب يناقشها ويوافق عليها.. وهل ستعقد 
جلسات عاجلة؟؟ وسوف يعلن عن نظام التعليم الجديد الذى 
سيطبق على أطفال األول االبتدائى، كالهما من العام القادم«، 
ويبقى الــســؤال: دلونى على أى دولــة فى العالم، الناس فيها 
تنام وتستيقظ على نظام تعليمى جديد، دون مشاركة الخبراء 
والمتخصصين، وأســاتــذة التربية والمعنيين والممارسين 

الميدانيين؟
ــوزراء على نظام التعليم الجديد،   وبعد أن وافــق مجلس ال
واستراتيجية تطوير التعليم قبل الــجــامــعــى، على أن يتم 
التطبيق فى سبتمبر المقبل، نسأل: كيف تقدم وزارة التعليم 
االستراتيجية دون تقديم التكلفة والتمويل للتطوير الجديد؟ 
ــة التكلفة السنوية  ــوزارة دراسـ ــ حيث طلبت الحكومة مــن ال

لمشروع البنية التحتية فى المدارس؟!
وفــى السطور القادمة ســوف نتوقف بالمناقشة والتحليل 
لعدد مــن الحقائق والمعلومات التى تكشف مالمح النظام 

الجديد للثانوية العامة.
ــة اســتــمــرار الـــدراســـة فى  ــام كــارث فــى الــبــدايــة نــتــوقــف أمـ
هــذا النظام الجديد طـــوال الــعــام حيث سيتم تطبيق نظام 
ــطــالب واألســــر الــى  تــقــويــمــى جــديــد بحجة تقليل لــجــوء ال

»السناتر« والدروس الخصوصى، 
باإلضافة إلى إلغاء فكرة امتحان 
كل عــام بمفرده وتطبيق النظام 
الــتــراكــمــى فــى الــتــقــويــم، والــذى 
يعتمد على تقييم الطالب طوال 
الـ 3 سنوات، بحجة القضاء على 
ــذى كــان  ــ األمــتــحــان الـــواحـــد وال
يسبب رعب كبير ألولياء األمور 
والطالب، ويضيع فرصة الكثير 
مــن الــطــالب فــى االلــتــحــاق بما 

كانوا يتمنوه من كليات.
ولألسف الشديد أقول إن من 
يزعمون تحقيق هــذه األهــداف 
عبر تطبيق السياسة الجديدة 
ــرفــون الكثير  ــع ــون وال ي ــمـ واهـ
ــع الـــمـــصـــرى.. حيث  ــواقـ عـــن الـ
إن هــذا الــنــظــام  ســوف يضيف 
أعباء جديدة على كاهل األسر 
المصرية ولــن يتم تقليل اللجوء 
للدروس الخصوصية بل العكس 
هو ما سيحدث، كما أن استمرار 
التقييم على مــدار ثالث سنوات 

سيمثل كارثة أكبر على الطالب وأولياء األمور معاً، وبدالً من 
أن يضغطوا أنفسهم خــالل عــام واحــد سيكون هناك ضغط 
نفسى وعصبى ومـــادى عليهم طــوال الــثــالث ســنــوات خاصة 
على الطالب الذين سيلتحقون بالثانوية العامة خالل العام 
القادم والذين ال يعرفون شيئاً عن هذا النظام ولم يبلغهم أحداً 

بالضمانات الكفيلة بإنجاح تلك التجربة.
أمــا النقطة األبـــرز والــتــى يجب أن يتم الــتــوقــف أمامها 
بالمناقشة والتحليل فهى إدعاء الوزير طارق شوقى وقيادات 
وزارته بأنه بعد تطبيق هذه المنظومة الجديدة فسوف تنتهى 
ــدروس الخصوصية، حيث إنه - وفقا لكالمهم -  أسطورة ال
عند تطبيقها فلن يحتاج الطالب إلى دروس خصوصية، وأن 
كل ما يريد يجده على بنك المعرفة المصرى، وفى حال أراد 
شرحا من معلم فسيجد آالف من المعلمين يقدمون له الشرح 
بشكل مجانى على بنك المعرفة.. كما أنه سيتم االعتماد على 
التصحيح اإللكترونى والقضاء على نظام الثانوية العامة فى 
االمتحانات من مراقبة وتصحيح وخالفه، وسوف يقتصر دور 
المعلم فى النظام الجديد على اإلرشاد والتوجيه، وإلغاء النظام 
التقليدى فى التدريس حيث يكون المعلم فيه مجرد ملقن، ولكن 
فى هذا النظام سيكون المعلم موجه للطالب للمكان الصحيح 
للمعلومة. أمــا مــكــافــآت المعلمين فلن تــكــون على حضور 
االمتحانات ولكن ستكون مرتبطة بأداء التالميذ ومدى اتقان 

المعلم لدوره التعليمى فى النظام الجديد.
وتعقيبا على الــســطــور السابقة نــقــول: يخطئ أى وزيــر 
ــدروس  أو مسئول يتصور أنــه يمكن القضاء على فــيــروس ال
الخصوصية، ألنها بالنسبة للغالبية العظمى من المعلمين 
»مسألة حياة أو موت«، فهم فئة من فئات المجتمع ويعانون مثل 
الغالبية العظمى من غالء األسعار وارتفاعها بشكل جنونى يوماً 
بعد يوم دون أدنى رقابة على األسواق والخدمات، كما أنهم لم 
يشعروا بأى تحسن ملموس فيما يتعلق بمرتباتهم ومستحقاتهم 
المالية، وبالتالى فإنهم لن يسمحوا ألحد باالقتراب من هذا 
الموضوع وســوف يتحايلون عليه بشتى الطرق والوسائل.. 
وكــان من الــواجــب على الــوزيــر ومعاونيه قبل أن يـــرددوا مثل 
هذه الشعارات الخاصة بالقضاء على الــدروس الخصوصية 
أن يقوموا بإخطار المعلمين بالزيادات الجديدة التى ستطرأ 
على رواتبهم وإقناعهم بأنها سوف تجعلهم يعيشون فى مستوى 

اجتماعى الئق فى حال نجاح مواجهة الدروس الخصوصية.
 فى هذا اإلطــار نشير إلى أنه وفقاً للنظام الجديد سوف 
يتم تسليم »تابلت« مجانا للطالب فى أول العام، محمل بكل ما 
يريد من محتوى علمى، يريده الطالب فى دراسته، والتابلت 
ذى إمكانيات مميزة ومزود بتكنولوجيا الفور جى فى االتصال، 
وهــو الــذى سيساعد الطالب فى التفوق، والحصول على ما 

لعدم انقطاع اإلنترنت الذى يعانى الجميع فى مصر من عدم 
انتظامه وقد تصل مدة األعطال فى بعض األحيان الى أكثر 
من أسبوعين؟ وما الذى سيتم عمله مع الطالب الذين سيتم 
انقطاع اإلنترنت عن المناطق التى يقيمون فيها دون أن يكون 
لهم دور فى ذلك؟ وهل سيتم إعادة االمتحان والتقييم ألمثال 
هــؤالء الطالب؟ ولماذا لم يتم تأجيل بدء العمل بهذا النظام 
الجديد لحين التأكد من توافر شبكات اإلنترنت بالسرعات 
المطلوبة وضمان عدم انقطاع الخدمة اال فى حــاالت نادرة 
ــداد المناهج  جـــداً وألســبــاب خــارجــة عــن اإلرادة ولحين إعـ
بطريقة متأنية وتدريب المدرسين والعاملين عليها حتى تؤتى 

هذه المنظومة ثمارها منذ البداية؟!
على الجانب اآلخر نتوقف أمام ما نشر منذ أيام حول قيام 
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتوجيه وزير التعليم 
إلى إعــداد خطة بالتكلفة المالية لتطبيق المنظومة الجديدة 
خالل الثالث سنوات القادمة على أن يتم التنسيق فى نفس 
الــوقــت مــع وزيـــر االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات بشأن 
تغطية 2000 مدرسة بخدمة الجيل G4 والتفاوض مع شركات 
االتصاالت لتخفيض التكلفة.. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة 
على استخدام التابلت )الحاسب اللوحى( مع الكتب المدرسية 
فى تحميل المناهج مع مراعاة طاقة الشبكات وحماية األجهزة 
من الفيروسات اإللكترونية وكذلك إجراءات التأمين عليها، كما 
وافق على استخدام بنك األسئلة وتطبيقاتها بصورة تجريبية 
عبر اإلنترنت مع ربطها على أن 
يتم تطبيقها بشكل كامل بداية 

من العام الذى يليه.
وهنا نسأل: اذا كانت الحكومة 
قــد راعــت مــوضــوع التنسيق مع 
وزارة االتـــصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات لتغطية 2000 مدرسة 
بخدمات الجيل الرابع لإلنترنت 
فهل خطر ببال قيادات الحكومة 
ــوزارة أنــه من الواجب عليهم  والـ
ــقــومــوا بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات  أن ي
مماثلة مع وزارة الصحة حيث أن 
استمرار استخدام أجهزة التابلت 
والجلوس أمــام شبكة اإلنترنت 
لفترات طويلة له أضــرار صحية 
وخيمة على الطالب فى مثل هذه 
المرحلة العمرية بصفة خاصة 
وعــلــى جــمــيــع الــفــئــات العمرية 
ــام؟ وهـــل خــطــر بــبــال  ــ بــشــكــل ع
هؤالء المسئولون ضــرورة توفير 
أطباء من عدة تخصصات فى كل 
مدرسة لمتابعة الحالة الصحية 
لهؤالء الطالب خاصة أن خدمات التأمين الصحى سيئة للغاية 

ولن تجدى فى مثل هذا األمر الكارثى.
وحتى ال يتصور البعض أننا نبالغ عند الحديث فى هذه 
الجزئية نشير إلــى  إلــى أن دراســـة حديثة للمركز القومى 
للبحوث حذرت من أضــرار الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات 
طويلة سواء للعمل أو للعب أو غيره، حيث إن ذلك يحدث ضررا 

كبيرا على البدن والعقل والحياة االجتماعية.
وأكــدت الدراسة التى أعدتها الدكتورة رقية عبد الشافى 
سليمان البنا أستاذ قسم األنثروبولوجيا البيولوجية بالمركز، 
أن الجلوس فترة طويلة أمام الكمبيوتر يعرض الصحة للخطر 
ــئــاب، ويــعــمــل عــلــى عــزل  بــالــتــدريــج ويــضــاعــف أعــــراض االكــت
األشخاص عن محيطهم االجتماعى واالنعزال عن مجتمعهم، 
ويضر بأنشطتهم اليومية، ويــزيــد فــرص االكــتــئــاب والتوتر 
النفسى، فضال عن أنه يتسبب فى تدمير جزء حيوى من عقول 

األطفال.
ــراط فــى استخدام الكمبيوتر  وأضــافــت الــدراســة أن اإلفـ
ــالب تـــوب« لــه عــالقــة بــفــقــدان الخصوبة عند  المحمول »الـ
الــرجــال، مشيرة إلــى أن الــحــرارة المنبعثة منه تــؤثــر على 
السائل المنوى، مطالبة بعدم وضع الكمبيوتر المحمول على 
الفخذين من أجل الوقاية من التلف الذى قد يصيب النطف 
المنوية ويــؤدى إلــى التراجع فى 
عددها ويؤثر على قدرتها على 
الحركة وإخفاقها فى التخصيب 

واإلنجاب.
ولفتت دراسة المركز القومى 
لــلــبــحــوث، إلـــى أن اســتــحــدام 
ــر على  ــؤث الــكــمــبــيــوتــر كــثــيــرا ي
الــدمــاغ بالذبذبات الكهربائية 
والمغنطيسية الــتــى تصدرها 
ــزة الــكــهــربــائــيــة، مشيرة  األجــه
ــى ضـــررة أن يجلس األفـــراد  إل
أمـــام الكمبيوتر عــلــى فــتــرات 
متقطعة وليست متصلة لتجنب 
ذلــــك، نــاهــيــة عـــن الــعــمــل فى 
الظالم، مؤكدة أن اإلسراف فى 
االستخدام اليومى قد يؤدى إلى 
إعــوجــاج العمود الفقرى وآالم 
مبرحة فى المفاصل والعظام، 
وآالم الــكــتــف والــظــهــر، وآالم 
الــرقــبــة، وآالم أســفــل الظهر، 
إجــهــاد الــعــيــن، اعــتــالل الـــدورة 
الــدمــويــة والـــصـــداع والــصــداع 
النصفى واألرق والتعب واإلدمــان على اإلنترنت وهو األسوأ 

اجتماعيا.
وأوضــحــت أن الجلوس أمــا الكمبيوتر يتسبب أيضا فى 
ــادة الــوزن، مشيرة إلــى أن الفرد الــذى يجلس لمدة ست  زي
ساعات فى اليوم معرض أن يكون من أصحاب الوزن الزائد 

مقارنة باآلخرين الذين يمارسون أعماال نشطة.
نأتى إلــى جزئية أخــرى ســوف يتم تطبيقها فــى النظام 
الجديد وهى إلغاء القسم العلمى واألدبى فى الثانوية العامة 
حيث ســيــدرس الطالب طــوال الــثــالث ســنــوات خليطا من 
العلوم واألنسانيات واآلداب لتخريج طالب على علم وثقافة 
كافية لسوق العمل. وفــى تقديرى الــخــاص أن هــذا األمــر 
سوف يضيف أعباء أكثر على الطالب وأولياء األمور، حيث 
إننا فى عصر يجب أن يكون فيه إيمان بالتخصص المطلوب 
بعيداُ عن سياسة »السمك لبن تمر هندى«، كما أن التحجج 
ــر بــضــرورة أن يكون لــدى الطالب ثقافة فى  فــى هــذا األم
مختلف التخصصات لم يعد أمراً حقيقياً خاصة أن الثقافة 
والمعرفة أصبحت أسهل فى عصر اإلنترنت والفضائيات 
ومواقع اإلنترنت والتواصل االجتماعى، ولذلك أرى أنه كان 
من الــواجــب أن يتم فصل الشعبتين العلمية واألدبــيــة عن 
بعضهما البعض بداية من الصف األول الثانوى مع دمج 

شعبتى العلوم والرياضة فى شعبة واحدة.
وباإلضافة لما سبق نطرح العديد من التساؤالت منها:

لماذا ال يتم تأجيل البدء فى هذا النظام التعليمى الجديد 
الى العام الدراسى بعد القادم لمزيد من الدراسة وتوفير 
الضمانات إلنجاح التجربة؟ ولــمــاذا ال يكون تنفيذ خطة 
تطوير التعليم تدريجياً أى أن تبدأ منذ الصف االبتدائى 
األول وليس من بداية المرحلة الثانوية؟ وهــل تم اختبار 
أجهزة »التابلت« التى سيتم توزيعها على الطالب لضمان 
عدم تكرار أعطاله وهو ما سيؤثر على المستوى التعليمى 
لهم؟ وما الذى يضمن إلغاء هذا النظام بعد البدء فى تطبيقه 
حال استبعاد طارق شوقى وزير التعليم الحالى من منصبه 
كما هى عادتنا دائما فى مصر؟ ومتى تكون لدينا سياسة 
موحدة ال تتغير بتغير الوزراء؟ وإلى متى يظل طالبنا حقول 
تجارب نجرب فيهم وعليهم سياسات نظرية مغلفة بشعارات 

حنجورية؟
يــاســادة.. نحن نتحدث عن مستقبل مصر الــقــادم الذى 
نبنيه اآلن، لذلك يجب أن يتم تأسيس األجيال الجديدة على 
أسس ثابتة بسياسات واحــدة ال ترتبط بأشخاص حتى ال 
يحكم على تلك التجربة بالفشل منذ بدايتها، بل يجب أن يتم 
ربطها بالواقع المصرى حتى تحقق األهداف المرجوة منها 

فى الحاضر والمستقبل.

الدروس 
الخصوصية بالنسبة 

للغالبية العظمى 
من المعلمين 

»مسألة حياة أو 
موت« ولن يسمحوا 

ألحد بمنعها 

د. محبات 
أبوعميرة: دلونى 
على أى دولة فى 

العالم الناس فيها 
تنام وتستيقظ 

على نظام 
تعليمى جديد!!!

مهزلة.. إلغاء 
الشعب العلمية 
واألدبية وإلزام 

الطالب بدراسة 
جميع المواد 

طوال ثالث 
سنوات

لسنا ضد التطوير 
لكننا نطرح مخاوف 

ونطلب ضمانات 
حتى ال نجعل أبناءنا 
حقول تجارب ألفكار 

قد تتغير بتغير 
الوزير أو الحكومة 

يريد من معلومات بحر االنترنت الواسع.. وسوف يتم القضاء 
على مشاكل أعطال وصيانة التابلت، وذلك بالعمل على إنشاء 
فروع عديدة لصيانة التابلت فى جميع إنحاء الجمهورية، وذلك 
لعدم تأخر الطالب فى الــدراســة ألى سبب كــان. كما سيتم 
القضاء على مشكلة اإلنترنت فى المدارس وذلــك باالعتماد 

على تكنولوجيا الفور جى فبهذا ال يحتاج الطالب إلى إنترنت 
فى المدرسة ويتم توفير اإلنترنت عن طريق الشركات األربع 
المعروفة، اتصاالت - فودافون - موبيل - وى وهى الشركات 
المتاح فيها استخدام خدمات الفورجى داخــل مصر وسيتم 
عقد صفقات معها إليصال التابلت باإلنترنت فى أى مكان 

بمصر.
وهنا نتوقف أمــام هــذه الجزئية لنسأل: هل يعلم السادة 
الذين وضعوا هذه اإلستراتيجية أن مصر تحتل المركز 137 
فــى قائمة الـــدول األقــل ســرعــات فــى اإلنترنت مــن بين 143 
دولة فى العالم؟ ولماذا لم يقوموا بتوفير الضمانات الكافية 

النظام الجديد للثانوية العامة

النظام  سوف يضيف أعباء جديدة على 
كاهل األسر المصرية ولن يتم تقليل 

اللجوء للدروس الخصوصية

استمرار التقييم على مدار ثالث 
سنوات سيمثل كارثة أكبر على 
الطالب وأولياء األمور معًا

عندما يرفع التطوير شعار 
»سمك لبن تمر هندى«!!!!

10 تساؤالت حائرة تنتظر اإلجابة:
1-  كيف وافق مجلس الوزراء على البدء فى تنفيذ هذه اإلستراتيجية دون أن يتم عرضها على الحوار المجتمعى أو طرحها عبر وسائل اإلعالم؟ 
2- لماذا لم يتم عرضها على المجلس األعلى للحوار المجتمعى والذى تم تشكيله منذ عام 2014؟ 

5- هل تم توفير الضمانات الكافية لعدم انقطاع اإلنترنت الذى يعانى الجميع فى مصر من عدم انتظامه؟

3- هل يكرر طارق شوقى مهزلة »المدارس اليابانية« مرة أخرى فى سبتمبر القادم؟

6- لماذا ال يتم تأجيل بدء العمل بهذا النظام الجديد لحين التأكد من توافر شبكات اإلنترنت بالسرعات المطلوبة وضمان عدم انقطاع الخدمة؟

8- هل تم اختبار أجهزة »التابلت« التى سيتم توزيعها على الطالب لضمان عدم تكرار أعطاله وهو ما سيؤثر على المستوى التعليمى لهم؟ 

4- هل يعلم السادة الذين وضعوا هذه اإلستراتيجية أن مصر تحتل المركز 137 فى قائمة الدول األقل سرعات فى اإلنترنت من بين 143 دولة فى العالم؟ 

7- لماذا ال يكون تنفيذ خطة تطوير التعليم تدريجيًا وتبدأ منذ الصف االبتدائى األول وليس من بداية المرحلة الثانوية؟ 

9- ما الذى يضمن إلغاء هذا النظام بعد البدء فى تطبيقه حال استبعاد طارق شوقى وزير التعليم الحالى من منصبه؟
10- إلى متى سيظل طالبنا حقول تجارب نجرب فيهم وعليهم سياسات نظرية مغلفة بشعارات حنجورية؟ 

محبات
عبدالعال شوقى
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حرب باردة تكاد تشتعل بين الحين واآلخر بين ثالث سيدات يتقلدن 
ثالث حقائب وزارية، فى حكومة شريف إسماعيل، وهن الدكتورة 
سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، وهالة السعيد وزيرة 

التخطيط وغادة والى وزيرة التضامن االجتماعى، والسبب تردد 
شائعات بتصعيد الدكتورة هالة السعيد لمنصب رئيس الحكومة 

مما أوغر صدر الدكتورة سحر نصر، والتى كانت مرشحة بقوة لهذا 
المنصب، قبل أن ترشحها للخروج من منصبها فى التشكيل الوزارى 

المرتقب. 

بعد تردد شائعات بتولى إحداهن رئاسة الحكومة

تفاصيل أكثر تؤكد أن الحرب الــبــاردة وصلت ألعلى 
درجة وتكاد تشتعل، ما شهده المؤتمر األخير الذى عقده 
الرئيس على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــى عهد أبوظبى، يومى الثالثاء واألربــعــاء الماضيين، 
وشهد مناقشة حامية بين السعيد وسحر نصر حول تداخل 
بعض االختصاصات بين الوزارتين، حيث إن سحر نصر 
اتهمت السعيد بتخفيض ميزانية وزارة االستثمار للعام 
المالى 2018-2019 وتجاهلها الدراسة التى قدمتها لها 
وزارة االستثمار من أجل زيادة ميزانية وزارة االستثمار 
من 1.200 مليار جنيه الــى 1.500 مليار جنيه على 
األقــل،وهــو مــا دفعها التهامها بعرقلة مسيرة وزارة 
االستثمار، وحتى لو كان الكالم الذى دار بينهن على 
سبيل »الــهــزار« والمداعبة، إال أن هناك حالة من 
سوء الظن بين الوزيرات الثالث، فى الوقت الذى 

دعمت فيه غادة والى طلب سحر نصر.
ــى التى  فى الوقت ذاتــه لم تكن المرة األول
تتهم فيها وزيـــرة االستثمار نظيرتها فى 
التخطيط، بأنها وراء حصول العديد 
مــن الــمــضــايــقــات لــهــا فــى اجتماع 
مجلس الــــوزراء، عندما يوجه 
ــى ضعف  ــل ــا الـــلـــوم ع ــه ل
ــة لــجــذب  ــايـ الـــدعـ

ــرة االستثمار أن  االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، فتؤكد وزيـ
مجلس الوزراء يأخذ برأى وزيرة التخطيط أساسًيا عند 

وضع الميزانيات. 
من جانبهم أكد عدد من الخبراء على قــدرة المرأة فى 
تولى المناصب القيادية المختلفة، واإلدارة بشكل ناجح 
وقــوى، مما قد يجعلها مؤهلة لتولى منصب مهم كرئاسة 
مجلس الوزراء، بينما وجد البعض اآلخر أن المرأة لها دور 
مهم فى المجتمع والحياة السياسية ولكنها لن تستطيع 
النجاح فى تولى منصب مهم مثل هذا المنصب، الذى 
يتطلب مهام كثيرة على من يتوالها تنفيذها بما يصب 

فى مصلحة المواطنين.
وحصلت المرأة فى الحكومة الحالية على 6 مقاعد 
ــوزراء ألول مــرة فــى تــاريــخ الحكومة  ــ داخــل مجلس ال

المصرية، كالتالى: الدكتورة رانيا المشاط وزيــرة 
ــرة االستثمار  السياحة، الدكتورة سحر نصر وزي

والتعاون الدولى، الدكتورة هالة السعيد وزيرة 
التخطيط والــمــتــابــعــة واإلصــــالح اإلدارى، 

إيناس عبد الــدايــم وزيــرة الثقافة، نبيلة 
ــرة الــدولــة للهجرة وشئون  مــكــرم وزيـ

المصريين بــالــخــارج، الــدكــتــورة 
ــرة التضامن  غــادة والــى وزي

االجتماعى.

»كيد النسا« يشعل الحرب 
الباردة بين سحر وهالة وغادة

B.M.W كلمة السر »زواج عرفى« و)5( سيارات

أسرار قصة الحب بين 
رجل أعمال عربى 
وفنانة شابة

أحاديث كثيرة وهمس متواصل طوال األشهر الماضية.. تحول 
هذا الحديث الهامس إلى حديث فى العلن عن قصة رجل أعمال 

عربى شهير مع فنانة شابة مشهورة.
بدأت القصة حينما )تزوجا عرفًيا( وأقاما فى إحدى العمارات 
بحى راق بالقاهرة.. وعاشا مًعا قصة حب قوية.. وكان من نتيجة 
هذه العالقة أن نجحت الفنانة الشهيرة فى الحصول على عقد 
تمليك دور كامل فــى الــعــمــارة.. وامــتــالك )5( ســيــارات مــن نوع 
)B.M.W( حصلت عليهم كهدية من رجل األعمال العربى.. كان 
رجل األعمال العربى يأتى للفنانة - التى تزوجها عرفًيا - فى 

الشهر مرة واحدة.
وحينما أتى إليها رجل األعمال فى آخر مــرة.. لم يجد الـــ)5( 
سيارات الـــ)B.M.W( فى الجراج.. ووجد سيارة واحدة فقط.. 
فأخذها.. ودخال فى خالفات كبرى وعلى أثر ذلك تدخل عدد من 
الفنانين الكبار من أصدقاء رجل األعمال العربى لرأب الصدع مع 
الفنانة.. ونجحا فى ذلــك.. وحصال مقابل الوساطة على سيارة 
)B.M.W( لكل منهما.. وتم االتفاق على ضرورة إتمام االرتباط 
ــزواج الرسمى.. لكن رجل  ــزواج العرفى إلى ال رسميا وتحويل ال
األعمال العربى اشترط أخــذ رأى العائلة فى بلده.. لكن كانت 
الصدمة أن رفضت العائلة فى بداية األمر.. لكنه نجح فى إقناع 
ــزواج العرفى إلــى رسمى.. ووافــقــوا..  العائلة بضرورة تحويل ال
وتزوجها رسميا.. وقضت معه أياما فى إيطاليا.. وحينما طلبت 
حضور عائلتها معها.. تم استدعاء إحــدى الطائرات الخاصة 
المملوكة له وأحضرت عائلتها لـ»إيطاليا«! واستفاد الوسطاء وهما 
)فنان كوميدى شهير( و)مطرب شهير( بالسيارتين.. وخرجا من 

الوساطة وهما فى حالة سعادة غير مسبوقة.

لزوم البرستيج والمنصب الجديد

بحضور فنانين ونواب ورجال أعمال

أبوشقة يستأجر مكتبًا فى 
جناح خاص بالماريوت

الصفقات فى )بار( الدور الثالث 
بـ)الفورسيزون( مازالت مستمرة!

)بهاء أبوشقة( رئيس حزب الوفد افتتح مقرا لمكتبه فى إحدى قاعات 
فندق الماريوت الستقبال رواد مكتبه الذين يأتون إليه ليتولى الدفاع عنهم.

ــك بعد حــالــة الــصــعــود السياسى لــه ولنجله )مــحــمــد( خالل  يــأتــى ذل
االنتخابات الرئاسية والتى تولى فيها محمد مسئولية المتحدث باسم حملة 

الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة للمرة الثانية على التوالى.
ونجاح بهاء أبوشقة فى اقتناص المنصب الرفيع داخل حزب الوفد أعرق 

األحزاب المصرية والعربية على اإلطالق.
بهاء أبوشقة أصبح يلتقى رفــاقــه فــى البرلمان والــوفــد فــى )السويت 

الضخم بفندق الماريوت( والذى يلتقى فيه معهم ويعقد كافة لقاءاته به.

شهد )بــار( الــدور الثالث بفندق 
الفورسيزون بوسط القاهرة العديد 
مــن الــمــنــاقــشــات والـــحـــوارات بين 
شخصيات كــبــرى فــى مصر ســواء 
سياسيين من نواب بالبرلمان ورجال 

أعمال وفنانين ومحامين كبار.
ــزون يــشــهــد  ــ ــي ــورســ ــ ــف ــ )بـــــــار( ال
لــقــاءات موسعة بين رجـــال أعمال 
مصريين مع نظرائهم عرب خاصة 
الــقــطــريــيــن والــكــويــتــيــيــن، وعملية 
مشاركة فى مشروعات وشركات بين 
مصريين وإماراتيين، ونظرا لقرب 
الــفــورســيــزون مــن مجلس الــنــواب 
فــإن عــدد كبير مــن أعــضــاء مجلس 
الــنــواب يــتــواجــدون بصفة مستمرة 
فى )البار( ويتواجد بصفة مستمرة 
المحامى الشهير )محمد حمودة( 
ورجل األعمال صالح دياب والممثلة 
ريهام عبدالغفور والمطرب محمد 

فؤاد وإيهاب توفيق.

حجز أجنحة خاصة لمدة )48( ساعة للمدعويين فى فندق الفورسيزون

ترك فنادق )ريكسوس( التى يمتلكها

بعد نجاحهما فى انتخابات نقابة المهندسين

المدعوون )500( وحضروا بطائرات خاصة.. ورقصوا على أغنية )3 دقات(

لغز إقامة ناصر عبداللطيف فى جناح خاص فى )الماريوت(

)هانى ضاحى( يرفض منصب كبير.. ومحمود حجازى 
سيتم تصعيده من )القابضة للتشييد( إلى منصب رفيع

المهندس هــانــى ضــاحــى نقيب المهندسين 
الــجــديــد والــمــهــنــدس محمود حــجــازى العضو 
الجديد الفائز فى انتخابات نقابة المهندسين.. 
تــم االســتــقــرار عــلــى أى منهما لترشيحهما 
ــرى خـــالل الــتــغــيــيــرات  ــب لــمــنــاصــب ســيــاســيــة ك

الواسعة التى ستشهدها البالد.
ضاحى تولى من قبل رئاسة الهيئة العامة 

للبترول ثــم وزيـــًرا للنقل فــى حكومة 
المهندس إبراهيم محلب.. رفض 
ــر واكــتــفــى  تـــولـــى أى مــنــصــب آخــ
بوجوده على رأس نقابة المهندسين 
ليتم االســتــقــرار عــلــى المهندس 
محمود حجازى والذى يتولى اآلن 
منصب رئيس الشركة القابضة 
للتشييد وســيــتــم تصعيده إلــى 
ــى  ــة إل ــافـ ــاصــب أعـــلـــى إضـ ــن م

منصبه فى نقابة المهندسين.

ــاصــر  ــال الـــشـــهـــيـــر ن ــ ــمـ ــ حـــجـــز رجـــــل األعـ
عبداللطيف المعروف برجل السياحة األول 
فى مصر وصاحب مجموعة فنادق )ريكسوس(، 
جناًحا خــاًصــا فــى فندق الــمــاريــوت بالزمالك 
من أجــل تسيير أعماله الكثيرة والتى يتوالها 
بنفسه، خاصة أنه نجح فى الحصول على عدد 
مــن قطع األراضـــى فــى الــمــدن الــجــديــدة التى 

يتم تنفيذها ضمن خطة الدولة للمشروعات 
القومية، لتنفيذ مشروعات سياحية استثمارية 

خالل الفترة المقبلة.
ناصر عبداللطيف استطاع الصعود خالل 
الــســنــوات الماضية بعد تحالفه مــع عــدد من 
المستثمرين السعوديين ونجاحه فى تسويق 

مشروعات.

بالصور: خفايا حفل زفاف ابنة )فارتان( أكبر تاجر )ألماظ( على جبل الثلج بين فرنسا وسويسرا

ــام قليلة كــانــت مــنــاســبــة سعيدة  ــ مــنــذ أي
لشخصية مسئولية حالية رفيعة المستوى.. 
فقد كــان فــى انتظار زواج نجله على ابنة 
شخصية مشهورة فى عالم المال واألعمال.. 
إذن نحن أمــام عــودة زواج السلطة بالمال.. 
وما يهمنا فى المقام األول هو: تفاصيل حفل 
ــزواج، فقد أقيم فى أحد الفنادق الكبرى  ال
ــوزراء  ــ بــالــقــاهــرة وتــم دعـــوة المسئولين وال
والمحافظين.. وتقديم دعـــوات لهم لمدة 
ــم حــجــز أجــنــحــة فى  )48( ســاعــة.. فــقــد ت
الفندق المقام فيه حفل الزفاف للمدعوين 
حتى يــأتــون وهــم مستعدون.. وبعد انتهاء 

الحفل يــذهــبــون إلــى األجــنــحــة المحجوزة 
باسمهم لــلــراحــة خــاصــة أن حفل الــزفــاف 
انتهى فى الساعات األولــى من صباح اليوم 

التالى.
تم دعوة الــوزراء الذين يرتبطون بعالقات 

وثيقة مع المسئول الحالى رفيع المستوى.
ــد  ــل األعـــمـــال الــشــهــيــر فــهــو )والـ ــا رجـ أمـ
العروسة( فيعمل فى مجاالت كثيرة ويشارك 
مجموعة من رجال األعمال العرب ويرتبط 
بعالقات قوية مع الحكومة المصرية حيث 
يتم دعوته فى جميع لقاءات الــوزراء ورئيس 

الوزراء والحفالت الهامة والمؤتمرات.

)فارتان( أكبر تاجر ألماظ فى مصر.. 
كان صاحب المناسبة التى نالت اهتماًما 
كبيًرا فى األوساط الراقية هذا األسبوع 
فقد تــزوجــت إحـــدى بناته وأقــيــم حفل 
الــزفــاف على جبل الثلج ما بين فرنسا 

وسويسرا.. بحضور كبار تجار الذهب 
واأللماظ والماس والياقوت واللؤلؤ فى 

مصر.
وقد تم استدعاء المدعويين بطائرات 
خاصة إلى مقر الحفل.. وعددهم )500( 

مــدعــو، ورقــص المدعوين على نغمات 
أغنية )أبو( الشهيرة )3 دقات(.

يعتبر )فــارتــان Vartan( مــن أشهر 
تجار )األلماظ( فى مصر منذ عام 1920 

وحتى اآلن.

حزر فزر
من هو اإلعالمى الذى حصل على »سيارة« هدية من رجل أعمال عربى شهير؟

ال صوت يعلو فوق صوت قصة السيارة الفارهة 
التى حصل عليها أحــد اإلعالميين مــن رجل 
األعمال العربى الشهير لتبنى وجهة نظر بلده 
فى برنامجه الشهير وعدم الهجوم عليها واتخاذ 

مواقف مؤيدة لبالده وخدمة مصالحها.
ــذى حصل على السيارة الهدية  اإلعــالمــى ال
معروف عنه قربه من رجال األعمال المصريين 
ــرب.. ومــعــروف عــنــه أيــضــا بــأنــه صاحب  ــعـ والـ
التهكمات والسخرية مــن الحكومة المصرية 

ــوزراء فى مصر.. ومــعــروف عنه عدم  وابــتــزاز الـ
هجومه على وزيــرة االستثمار سحر نصر حتى 
ال يغضب منه رجــال األعــمــال الذين يعتبرون 
أنفسهم المدافعين عن سحر نصر والمتصدين 

لجميع الحمالت التى تستهدف الهجوم عليها.
ــال الــعــربــى الشهير تــعــرف على  ــم رجــل األع
ــد أصدقائه  اإلعــالمــى الشهير عــن طــريــق أح
الفنانين.. وعــرف عنه أنــه يحصل على هدايا 

ويعمل لحساب رجل األعمال.

إسماعيل

غادة

هالة

سحر

أبوشقة

دياب

فؤاد
ضاحى

تفاصيل زفاف )ابن( مسئولى حالى رفيع 
المستوى على )بنت( رجل أعمال شهير
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الرئاسة تضع شروطا جديدا الختيار رئيس الوزراء القادم منها »موافقته على اإلجراءات االقتصادية واستمرارها«
ودارت عــدة اقــتــراحــات فــى ضــم شخصيات 
مشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد والسمعة الطيبة 
ليساهموا فى التنمية، وقــد انحصرت األضــواء 
عــن المهندس شريف إسماعيل رئيس الـــوزراء 
الحالى بعد تزايد نسبة استبعاده بنسبة كبيرة 
وبصفة نهائية، وأيًضا سيتم اإلعالن عن تكريمه 

على تحمله المسئولية خالل السنوات الماضية.
كما دارت مناقشات حول صالحية المهندس 
مصطفى مدبولى وزيــر اإلســكــان لتولى منصب 
رئاسة الوزراء بعد أن ارتفعت أسهمه فى بورصة 
الترشيحات خالل الفترة الماضية خاصة أنه قد 
تولى رئاسة الــوزراء باإلنابة بتكليف من الرئيس 
السيسى خـــالل فــتــرة ســفــر الــمــهــنــدس شريف 
إسماعيل للعالج فى الــخــارج، وتــم االتــفــاق على 
ضــرورة استمرار مصطفى مدبولى فى منصبه 
كــوزيــر لإلسكان حتى يستكمل مــا يقوم بــه من 
بــرامــج وخــطــط مستقبلية ومــشــروعــات قومية 

وإنشاءات كبرى وإسكان اجتماعى ومدن جديدة.
ــام الماضية  ودارت عــدة مناقشات خــالل األي
حول ترشيح رئيس وزراء آخر، ومن يصلح لتولى 

المهمة وكانت المناقشات كاآلتى:
ــيــس وزراء يــهــتــم بالملف  - الــبــحــث عـــن رئ
االقــتــصــادى حتى يستكمل تنفيذ خطة ترشيد 
الدعم التى قد بدأها المهندس شريف إسماعيل!

- أن يكون رئيس الـــوزراء القادم وثيق الصلة 
بكافة اإلجــراءات االقتصادية التى اتخذت وبناء 
عليها تم الحصول على قرض من صندوق النقد 
ــى بــمــقــدار 12.5 مليار دوالر على عدة  ــدول ال

مراحل.
- أن يكون موافق على خطة ترشيد الدعم 
الــتــى أقــرتــهــا الــحــكــومــة حــتــى يقفز االقــتــصــاد 
ــراء اإلصـــالحـــات  ــ ــم إجـ ــت ــمــصــرى لـــأمـــام وي ال

االقتصادية دون تراجع.
بعد كــل هــذه الــشــروط التى تــم وضعها لمن 
سيتم اختياره نجح فيها )طارق عامر( محافظ 
البنك المركزى عن جدارة واستحقاق.. فهو كان 
أحــد أضــالع مثلث اإلصــالح االقتصادى الذى 
تــم خــالل الفترة الماضية وكــان شريكا فاعال 
فى مفاوضات قــرض صندوق النقد الــدولــى.. 
وبالطبع فهو أحد المؤيدين للجراحة االقتصادية 
الــتــى تتم فــى االقــتــصــاد الــمــصــرى والــتــى طال 
انتظارها لسنوات طويلة تقترب من الـ40 عاما 

مضت!!
)طارق عامر( المرشح األوقى حتى اآلن لتولى 
رئاسة الوزراء خالل الفترة القادمة وهو ما اتضح 
فــى زيـــادة نــفــوذه منذ قــدومــه كمحافظ للبنك 

المركزى فى 27 نوفمبر 2015.
تولى طــارق عامر رئــاســة البنك األهــلــى فرع 
لندن ثم تم تصعيده ليتولى نائب محافظ البنك 
الــمــركــزي بتكليف واخــتــيــار مــن فـــاروق العقدة 
ــذى يعتبر األب  ــ مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزى وال

الــروحــى لطارق عامر ثم أختير ليترأس البنك 
األهلى المصرى منذ 2008 حتى تقدم باستقالته 

فى 2013.
طارق عامر الحاصل على بكالوريوس االقتصاد 
واإلدارة مــن الــجــامــعــة األمــريــكــيــة بــالــقــاهــرة.. 
كــان أحــد الــذيــن ساهموا فــى اتــخــاذ أجــرأ قــرار 
اقتصادى اتخذته الحكومة المصرية فى تاريخها 
ــر سعر  ــحــري ــو ت ــ وه
صـــــرف الــجــنــيــه.. 
ــدد وفـــقـــا  ــحــ ــ ــت ــ ــي ــ ل
للعرض والطلب فى 

السوق النقدية.
جــار اآلن تستيف 
ــز  ــي ــجــه األمـــــــــور وت
ــات اإلحــــالل  ــي عــمــل
والـــتـــبـــديـــل داخــــل 
ــنـــك  ــبـ جـــــــــــدران الـ
ــــك  ــزى، وذل ــ ــرك ــ ــم ــ ال
ــل قــــــوى عــلــى  ــ ــي ــ دل
التغييرات القادمة 
ــارق  بـــعـــد تـــولـــى طــ
عــــــامــــــر رئـــــاســـــة 
الــحــكــومــة، فــقــد تم 
تــرشــيــح نــائــبــه ليتولى منصب مــحــافــظ البنك 
المركزى وهــو )جمال نجم(، فقد اختاره طارق 
عامر ليتم تصعيده لثقته المطلقة فيه وعملهم 
الدائم معا.. وقدرته على قيادة البنك المركزى 
واستطاعته للسير نحو استكمال عملية اإلصالح 

االقتصادى.
ترشيح طــارق عامر ليتولى رئــاســة الحكومة 
أكد على عدة نقاط 

منها:
هـــنـــاك  أن   -
دورا كــبــيــرا خــالل 
الــمــرحــلــة الــقــادمــة 
ــنــوك  ــب ــاء ال ــرؤســ ــ ل
ومن السهل ترشيح 
عــــدد كــبــيــر منهم 
ــاصــب  ــن ــى م ــولـ ــتـ لـ
ــا.. ومــنــهــم  ــ ــي ــ ــل ــ ع
ــد األتـــربـــى  ــحــم )م
ــيــس بــنــك مصر  رئ
- وسحر الدماطى 
رئيس بنك أبوظبى 

مصر السابقة.
- تـــزايـــد نــفــوذ 
طارق عامر لدى الرئيس السيسى وثقته فيه 

وفى اإلجراءات االقتصادية التى يتم تنفيذها!
- هزيمة سحر نصر وزيــرة االستثمار والتى 
ــوزراء  كــانــت تطمع للصعود لمنصب رئــيــس الـ
لكن تعثر زوجها خالل الفترة الماضية وإقدامه 

االتفاق على تكريم 
شريف إسماعيل بعد 

خروجه من منصبه

تعرض )طارق قابيل( للهجوم 
بعد تعيينه )زوج وزيرة 

االستثمار( فى اتحاد الصناعات

هزيمة )سحر نصر( الطامعة فى 
رئاسة الوزراء بعد غلق زوجها 
لمصنعين وتزايد ديونه للبنوك 

بقيمة 180 مليون جنيه

فاروق العمدة وكمال الجنزورى 
واألجهزة الرقابية يرشحون )عامر( 

ويصفونه بـ)أقوى محافظ بنك مركزى 
فى تاريخ مصر( بعد )تعويم الجنيه(

على غلق مصنعين يمتلكهم للغزل والنسيج جعل 
البعض يــضــرب أخــمــاســا فــى أســداســا ويقول 
)كــيــف تــكــون زوجــتــه وزيـــرة لالستثمار وتدعى 
ليال ونــهــارا بأنها تدعم االستثمار ومصر بلد 
جاذبة لالستثمارات العربية واألجنبية وزوجها 
يغلق مصنعين من شدة معاناته وتراكم الديون 
عليه بعد حصوله على 180 مليون جنيه قروض 

مــن البنوك إضافة 
إلى تورط المهندس 
ــر  طـــارق قــابــيــل وزي
الصناعة والتجارة 
ــى تـــعـــيـــيـــن زوج  ــ فـ
الـــــــوزيـــــــرة ســحــر 
ــصــر وهــــو يــدعــى  ن
)مــجــدى طلبة( فى 
ــة الــصــنــاعــات  غــرف
النسيجية باتحاد 
الصناعات ودورهــا 
فى التعديالت التى 
رفضتها الحكومة 
ــر  ــى وزيـ مــتــمــثــلــة فـ
الــمــالــيــة ومــحــافــظ 
البنك المركزى على 

قانون االستثمار الجديد وضــرورة عودته مرة 
أخــرى مثلما كانت اقترحته الــوزيــرة السابقة 
لالستثمار داليا خورشيد والتى نجحت فى عقد 
جلسات حــوار مجتمعى مــع اتــحــاد الصناعات 
ورجال األعمال والغرف التجارية واطلعت على 
عدد من مشروعات قوانين االستثمار فى الدول 
العربية واألوروبــيــة واآلســيــويــة خاصة النمور 

اآلســـيـــويـــة والـــتـــى 
صــــعــــدت مـــؤخـــرا 
فــى مــصــاف الـــدول 

القوية اقتصاديا!
ــدت المصادر  وأك
ــاك عملية  ــنـ أن هـ
ــت  ــ ــ ــازال ــ ــ ــث م ــ ــحـ ــ بـ
مــســتــمــرة عــن عــدد 
من الوجوه المقبولة 
للرأى العام لتتولى 
المناصب الــوزاريــة 
والتى لها دور كبير 
خــــــالل الـــمـــرحـــلـــة 
ــا  ــه ــن ــة وم ــ ــادم ــ ــق ــ ال
ــف  ــور شــري ــ ــت ــ ــدك ــ ال
دالور الـــخـــبـــيـــر 

ــذى يــحــظــى بثقة  ــ ــروف والـ ــع ــم االقـــتـــصـــادى ال
السيسى.

الدكتور طارق شوقى وزير التعليم دخل ضمن 
بورصة التغييرات الجديدة للخروج من الــوزارة 
بعد تزايد أعداد المستشارين فى وزارته وهم من 

قاموا بتعيينهم بمبالغ شهرية تتراوح بين 25 ألف 
جنيه و40 ألف جنيه ومنهم )أحمد خيرى وحبيبة 
عز( مع تحمل الوزارة لجميع تنقالتهم وتخصيص 
سيارات لهم ومكاتب وسكرتارية وبدالت وحوافز 

ومكافآت.
وقــد أكــدت عــدة تقارير سيادية أن الدكتور 
طارق شوقى لم يأت بأى جديد وعد به الرئيس 
السيسى خــالل الفترة الماضية واتضح أنــه ال 
ــة أو خطة لكى ينفذها.. لكنه  يوجد لديه رؤي
يعتمد بصفة أساسية على ما تقدم به الدكتور 
الــهــاللــى الشربينى وزيـــر التعليم الــســابــق من 
خطط ورؤى لتنفيذها، وكان الهاللى الشربينى 
ــاء )طـــارق  قــد بـــدأ بالفعل فــى تــنــفــيــذهــا.. وجـ
شوقى( لينفذها بالحرف الواحد لكنه غير قادر 

على تنفيذها بسرعة.
وقــد أكــدت المصادر أنــه سيتم تصعيد )3( 
من الوزراء ليتولوا منصب )نواب رئيس الوزراء( 
وهــم: عمرو الجارحى وزيــر المالية، مصطفى 
ــرة  ــان، هــالــة السعيد وزي مــدبــولــى وزيـــر اإلســك
التخطيط( وهما من اشتركوا مع طــارق عامر 
فــى صياغة البرنامج االقــتــصــادى اإلصالحى 
الــمــصــرى لتقديمه لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــى 
للحصول على قــرض 12.5 مليار دوالر.. مع 

احتفاظ الثالثة وزراء بحقائبهم الوزارية.
وتشمل حركة التغييرات الــوزاريــة الجديدة 
استبعاد شريف فتحى وزير الطيران، والدكتور 

محمد عبدالعاطى وزير الرى.
وقد أكدت المصادر أن الدكتور فاروق العقدة 
محافظ البنك المركزى األسبق قد دعم موقف 
طارق عامر إضافة إلى الموقف اإليجابى الذى 
أبـــداه الدكتور كمال الــجــنــزورى رئيس الـــوزراء 
األســبــق مــن ترشيح طـــارق عــامــر، إضــافــة إلى 
التقارير الرقابية التى أشـــادت بنزاهة طــارق 
عامر ونجاحه فى السيطرة على البنوك وقوته 

فى اتخاذ القرارات الحاسمة.
ــاروق العقدة وكمال  وأكـــدت المصادر أن )فـ
ــة( أكــدوا بأن )طارق  الجنزورى والرقابة اإلداري
عــامــر( أقـــوى محافظ بنك مــركــزى فــى تاريخ 

مصر بعد قراره بتعويم الجنيه!!
ومن المقرر أن يرحل شريف إسماعيل ومعه 
ــوزراء ومنهم: )حسن شوقى  شلته فى مجلس ال
مدير مكتبه فى وزارة البترول والذى اصطحبه 
معه فــى مجلس الــــوزراء( ليعود لعمله كنائب 
رئــيــس إحـــدى شــركــات الــبــتــرول االستثمارية 
ومقرها فى المعادى بالقاهرة، ومصانعها توجد 

فى اإلسكندرية.
ــضــا الــســفــيــر أشــــرف سلطان  ــرحــل أي وســي
المتحدث الرسمى باسم رئاسة الــوزراء وسيتم 
تفعيل مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء 
للرد على الشائعات التى تتردد على الحكومة 

بين الحين واآلخر.

ــوزارى المرتقب وذلك  كل يوم فيه جديد فيما يتعلق بالتشكيل ال
تنفيذا لالستحقاقات الدستورية والتى تقضى بضرورة تقديم الحكومة 
الستقالتها مع تقديم المحافظين الستقاالتهم.. وسيتم اختيار رئيس 
الوزراء الجديد ليعلن تشكيل حكومته الجديدة والمحافظين الجدد 
وسيتم عرضهم على مجلس النواب، سيحدث ذلك بعد قيام الرئيس 
عبدالفتاح السيسى بحلف اليمين الدستورية ألول مرة أمام مجلس 

النواب فى األسبوع األول من شهر يونيو القادم.
خالل الشهور القليلة الماضية وتحديدا منذ تردى الحالة الصحية 
للمهندس شريف إسماعيل رئيس الــوزراء وهناك عدة اقتراحات من 
شأنها أن تجعل التغيير الوزارى إيجابيا ويضم أكفأ العناصر من الذين 

يساهمون فى النهوض بالدولة خالل المرحلة القادمة!

بالل الدوى

نكشف أدق أسرار وكواليس التغييرات القادمة

»طارق عامر« يهزم »مدبولى« بالضربة القاضية 
ويقترب من رئاسة الحكومة الجديدة!

ترشيح جمال 
نجم لمنصب 

محافظ البنك 
المركزى

)محمد اإلتربى وسهر 
الدماطى( سيكون 
لهما دور كبير فى 

الوزارة القادمة

تزايد نفوذ 
رؤساء البنوك 

خالل السنوات 
القادمة

ترشيح شريف 
دالور لمنصب مهم 

نظرًا لقربه من 
مؤسسة الرئاسة

زيادة نفوذ طارق عامر 
جعلته قادرًا على 

ترشيح وزراء فى حكومة 
شريف إسماعيل

وزير التعليم فى مهب 
الريح بعد زيادة عدد 

مستشاريه ومنحهم 
مرتبات تتراوح بين 

)25 و 40( ألف جنيه 
للمستشار الواحد

قابيل

سحر

مدبولى

عامر

الجنزورى
إسماعيل

نجم

اإلتربى
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ملفات ساخنة على أجندة الرئيس السيسى فى واليته الثانية

:» كما انفردت »

السعيد والرقابة اإلدارية يطيحان بـ»جميل« من التنظيم واإلدارة
بـــدون مبالغة.. كــانــت »صـــوت الماليين« 
الصحيفة الوحيدة التى انــفــردت بكواليس 
الخالفات التى دارات فــى الفترة األخيرة 
بين الدكتورة هالة السعيد وزيــر التخطيط 
واإلصالح اإلدارى والمتابعة وبين المستشار 
ــمــركــزى  ــاز ال ــجــه مــحــمــد جــمــيــل رئــيــس ال
للتنظيم واإلدارة، وتعمده الظهور فى اإلعالم 
ــراد بــالــقــرارات دون  ــفـ والــفــضــائــيــات واالنـ
الــرجــوع إليها، فى الوقت الــذى كانت هالة 
السعيد  تعتبر التنظيم واإلدارة أحد قطاعات 
الوزارة  وتابع لها، إال أن جميل تعمد أكثر من 
مرة أن يؤكد لها أنه وزيــر مثلها تماما وكما 
يقول المثل الشعبى »الــرأس بالرأس« وظهر 
ذلك فى المؤتمرات الصحفية الكثيرة التى 
عقدها بالجهاز وتجاهل أخبارها، أو دعوتها 
أو حتى دعوة أحد من نوابها لتمثيل الوزارة 

فى المؤتمر.
المثير أن هالة، أكــدت للمقربين منها أن 
جميل لم يقدم أى جديد فى الجهاز، وأنه 
ــواال طائلة  فــى عمليات التجديد  أنــفــق أمـ
ــة  ــدول ــور ضــخــم كــلــف مــيــزانــيــة ال وبــنــاء سـ
ماليين الجنيهات فى فترة أعلن فيها رئيس 
الجمهورية ومــن بــعــده رئــيــس الــــوزراء عن 
ضـــرورة التقشف والــتــرشــيــد فــى النفقات 
الــحــكــومــيــة بــســبــب الـــظـــروف االقــتــصــاديــة 

االسثتنائية التى تمر بها البالد.
فضال عن ذلك فإن جميل لم يكتف بخالفه 

مع وزيرة التخطيط، المقربة للغاية من كبار 
رجـــال الــدولــة ومــن رئــيــس الــــوزراء، شريف 
إسماعيل، بل راح يدخل فى صراعات شديدة 
مع موظفى الجهاز وبعض قياداته، ما دفعه 
لمخالفة القانون وتوقيع عقوبات مبالغ فيها 
على بعضهم، ونقلهم إلــى درجـــات وظيفية 
أقل مما هم عليها، بالمخالفة لقانون، فتقدم 
عــدد كبير مــن الموظفين ببالغات للنائب 
العام والرقابة اإلدارية، مستغلين العديد من 
الثغرات التى وقع فيها، وكشفوا بعض أسرار 
استعانته بأسطول من خارج الجهاز فى إدارة 
اإلعــالم والعالقات العامة، برواتب تتجاوز 
50 ألف جنيه شهريا، مما أوقعه تحت طائلة 
تقارير رقابية تدينه، فضال عن تصريحاته 
ــرة بالتعنت والتعسف ضــد موظفى  األخــي
الحكومة العاملين بالخار والحاصلين على 
إجازات مدفوعة األجر، ما أوقع الحكومة فى 

حرج بالغ من أعضاء مجلس النواب.
يذكر أنــه تم تعيين الدكتور صالح الشيخ 
نائب وزيرة التخطيط رئيسا للجهاز المركزى 
للتنظيم واإلدارة خلفا للمستشار محمد 
جميل.. وصدر القرار رقم 164 لسنة 2018 
يــوم األربــعــاء الماضى وهــو خــارج البالد فى 
رحــلــة عمل بــالــصــيــن.. وكـــان جميل قــد تم 
تعيينه رئيسا للجهاز فى عهد الدكتور أشرف 
العربى فى أبريل 2016، وتم التجديد له مرة 

فى أبريل 2017.

أصبح فى حكم المؤكد، خروج اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية ، 
فى التشكيل الوزارى المقبل، وذلك السباب محتلفة، ولكنها متواترة ومتعاقبة 
فى وقت قصير وقبل مرور ثالثة أشهر من تعيينه وزيرا للتنمية المحلية قادما 

من جهاز االحصاء الذى تولى رئاسته ألكثر من 12 عاما.
ــادة كثير أو  الــجــنــدى مــن أهـــم ســمــاتــه كــثــرة الــتــصــريــحــات عــلــى غــيــر عـ
اغلب مسئولى الحكومات المصرية المتعاقبين، وهــذا أوقعه فى كثير من 
األخــطــاء التى كــان لها اإلعــالم بالمرصاد، وبــدأت 
خطايا الجندى بتصريحه عقب تعيينه بـــ24 
ــرا للتنمية المحلية، والخاصة  ســاعــة وزيـ
ــن أســمــح  ــال لـ ــ ــا ق ــدم بــالــصــعــايــدة، عــن
للصعايدة بالنزوح للقاهرة وال العاصمة، 
ــذى اعــتــبــره الــصــعــايــدة،  ــر الـ وهـــو األمـ
إهانة لهم، وإن كان مقصد الوزير كما 
صــرح للفضائيات بعد ذلــك بأنه يريد 
أن تكون كــل الخدمات متوافرة ألهل 
الصعيد من مرافق ومستشفيات، وكل 
الخدمات بحيث ال يحتاج للسفر ساعات 
طويلة  للذهاب للقاهرة. مما دفع مجلس 
الوزراء إلصدار بيان  يعتذر فيه ألهل الصعيد 
والجنوب عامة ويجبر الــوزيــر على االعــتــذار فى 

الفضائيات.
ولم تمر سوى أيام قليلة حتى يصدم الجندى المتربصين له بتصريح جديد 
استفزازى، ولم يكن أكثر المتفائلين بإسقاطه، أن يقع الوزير بهذه السرعة فى 
خطأ جديد بعد أن أخطأ هذه المرة فى حق أعضاء مجلس النواب، وقال: » 
لو حد فيه أعطانى توصيه بتعيين أحد فى المحليات هارميها فى الزبالة« ولم 
يكن موفقا أيضا فى تصريحه، وإن كانت نيته حسنة، بأنه ال وساطة لديه فى 
التعيينات فى المحليات والترقيات، ما أغضب النواب الذين لم يتوانوا فى 

المطالبة بإقالته، وللمرة الثانية يقدم الجندى اعتذاره لكن هذه المرة للنواب.
تقارير الرقابة اإلدارية، كما أكددت أحد المصادر السيادية، طالبت بضررة 
تغيير الجندى فى أول تشكيل وزارى، ليلحق بمحمد جميل رئيس التنظيم 

واإلدارة وإن كان القرار اليزال  فى طى الكتمان وغير رسمى.

تصريحات الوزير االستفزازية عن »الصعايدة« 
و»النواب« تعجل برحيله

»الجندى« أيامه معدودة 
فى وزارة التنمية المحلية

الخروج من األزمة االقتصادية 
التى يعانى منها الشعب عقب 
قرار تعويم الجنيه

توفير الموارد الالزمة لدعم 
المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة

الجندى

جميلهالة

يؤكد الكثير من الخبراء أن هناك عــدًدا مــن  الملفات التى يجب 
وضعها فى الحسبان خالل الفترة الرئاسية الثانية  للرئيس عبدالفتاح 
السيسى  وفــى مقدمتها  ملفى الصحة والتعليم، خاصة أنــه بالفعل 
بدأت الدولة فى العمل عليهما خالل الفترة السابقة من خالل قانون 
التأمين الصحى والخطة التى وضعها وزيــر التربية والتعليم لتطوير 

المناهج التعليمية.
وتعد أهــم الملفات الرئاسية خــالل الــعــام الــجــارى الــحــرص على 
مواصلة تحقيق معدالت إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عمالق 
ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى 
الدخل وتنمية المناطق المهمشة فضال عن العمل بقوة الستعادة الدولة 
المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاوالت 

هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطنى الذى أنشئت من أجله.
كما أن هناك تحديات أخرى منها كيفية استمرار بناء المشروعات 
رغــم قلة التمويل وجـــذب االســتــثــمــارات وتشغيل الــشــبــاب وتحقيق 
فائض وجعل الــدولــة منتجة وليست مستهلكة فقط. أنــه البــد على 
الرئيس السيسى اختيار الــوزراء فى الحكومة الجديدة من الكفاءات 
واألشــخــاص المحبين للوطن حتى ننهى الفساد ونستمر فــى رحلة 

التقدم. 
وأكد الخبراء أن الشعب المصرى يضع آمااًل عريضة على الرئيس 
السيسى، فى وضع حلول عملية للخروج من األزمــة االقتصادية التى 
يعانى منها الشعب عقب قرار تعويم الجنيه، والذى تسبب بشكل مباشر 

فى ارتفاع األسعار وزيادة البطالة.
فى هذا السياق كشفت دراســة صــدرت منذ أيــام بعنوان »الملفات 
العاجلة امــام الرئيس السيسى« أن هناك تحدياٍت اقتصادية مهمة 
تواجه الرئيس فى الوالية الثانية، من أبرزها تحديد سعر الدوالر مقابل 
الجنيه، بما ال يتسبب فى وجود عجز فى الحساب الختامى للموازنة 
العامة للدولة للعام الجديد، حيث يتم تحديده فى العام المالى الجارى 
بـ16 جنيًها للدوالر، وهو ما تسبب فى وجود عجز بالموازنة ظهر فى 

الحساب الختامى مؤخًرا.
أن السنوات األربعة المقبلة ســوف تشهد جنى ثمار المشروعات 
الكبرى التى تم تنفيذها خالل السنوات األربعة الماضية، وهو سبب 
تصاعد آمال الشعب فى رؤيتهم للوالية الثانية لحكم السيسى، حيث 
ينتظر أن تظهر البشائر االقتصادية لحقل الغاز »ظهر« فى نهاية شهر 
يونيو المقبل، بتحقيق عائد يقرب من مليار دوالر تقريًبا، مما يعود 

بالفائدة على رواج االحتياطى األجنبى.
كما يعد ملف مــحــاربــة الــفــســاد توجها قوميا حاكما لعمل هذه 
المؤسسات بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العمالقة 
وتوفير الموارد الالزمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن 
الملفات المهمة خالل العام أيضا مواصلة العمل لتنفيذ مشروع تنمية 
محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات 
ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية إلعادة 
التمركز بمدن القناة، وسيناء واالستفادة من نمو حجم التجارة العالمية 
والتعاون مع كيانات اقتصادية عمالقة مثل الصين ودول جنوب شرق 
آسيا والهند والتى من الممكن أن تغزو السوق األوروبــيــة والواليات 

المتحدة فى الفترة القادمة والتى ستمر حتما من خالل قناة السويس.

كما يعد المشروع القومى لتنمية سيناء من الملفات المهمة حيث 
تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 
وحــدات سكنية فى شبه جزيرة سيناء وتنمية أرض الفيروز زراعيا 
وصناعيا واستمرار العمل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان 
فضال عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقــامــة الشبكة القومية 
للطرق والمشروع القومى للمدن الجديدة ومنها العاصمة اإلداريــة 

الجديدة.
ويعد المشروع القومى لإلسكان من أهم الملفات الرئاسية فى 2018 
حيث يتم تنفيذ المشروع فـى كافة أنحاء الجمهورية سواء داخل نطاق 
المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.. ويعتبر 
هذا المشروع هو األضخم فى تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار 
تنفيذ المشروع القومى للكهرباء حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة 
القومية للكهرباء الستقبال القدرات اإلضافية لها وتطوير محطات 

التحكم.
أيًضا فإن ملف مشروعات بناء اإلنسان المصرى وتوفير الحماية 
والرعاية االجتماعية من أهم الملفات الرئاسية حيث تواصل الدولة 
العمل بكل قوة فى مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر فى مصر 
ــول رغــيــف الــخــبــز الــمــدعــم للفقراء  ومــنــظــومــة الــخــبــز لتسهيل وصـ
ومحدودى الدخل وتطوير القرى األكثر احتياجا ومصر بال غرامات 
والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير 

مراكز الشباب وقصور الثقافة.
مــن جانبه أكــد د. عــادل عامر رئيس مركز المصريين للدرسات 
السياسية والسياسية أن  قطاعات األمــن ومكافحة اإلرهــاب ودعم 
التعليم ومشروعات المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع 
لرئاسة الجمهورية من الملفات الحيوية ومواصلة تنفيذ برنامج عمل 
الحكومة الرامى لتحقيق النمو االقتصادى وترسيخ العدالة االجتماعية 

وعودة التدفقات السياحة.
كما أن أغلب التحديات التى كانت مــوجــودة فى الفترة الرئاسية 
السابقة لن تكون موجودة فى الفترة القادمة، لذلك ال بد من االهتمام 
بالملفات التى كانت مؤجلة خالل المرحلة الماضية، والتى من بينها 
االهتمام بالقرى والمحافظات األقل حظا من التعليم والصرف الصحى 

والخدمات الرئيسية.
وأوضــح د. عــادل عامر أن الــدولــة استكملت مؤسساتها، وأصبح 
هناك برلمان وبنية تشريعية، ومن المنتظر أن تكون هناك مجالس 
محلية خالل الفترة المقبلة، ما يعنى أن جميع مؤسسات الدولة جاهزة 
لمشاركة الرئيس القادم فى تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
والخدمية للمواطن، وهــذا ما سيعمل عليه مجلس النواب بمساعدة 
باقى الجهات بما فيها مؤسسة الرئاسة. إن مصر تعمل فى إقامة 
5 مطارات فى وســط سيناء والقطامية ورأس ســدر وسفنكس غرب 
القاهرة وبرنيس جنوب البحر األحمر، يتبنى الرئيس السيسى، رؤية 
واضحة لضرورة خفض الديون، حيث أكد أنه ال ينبغى أن ترث األجيال 
القادمة ديوًنا خارجية وداخلية بقيمة 1.7 تريليون جنيه. تضم قائمة 
إنجازات الرئيس السيسى، استصالح 4 ماليين فدان منها نحو 1.5 
مليون فدان خالل عامين، حيث أُعلن رسميا عن استصالح 10 آالف 
فدان فى الفرافرة فى سهل بركة فى ديسمبر 2015، وطرح 500 ألف 
فدان للشباب وصغار المزارعين فى أكتوبر 2016، وطرح 233 فدانا - 

فى وقت سابق من يناير الحالى - غرب محافظة المنيا.

الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وتنمية المناطق المهمشة

العمل بقوة الستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة

 خالد عبدالرحمن
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مفاجأة.. مليار و500 مليون جنيه الدخل السنوى للنقابة ومعاش األعضاء 114 جنيهـًا فقط 
خصومات بالجملة من مرتب المعلم شهريـًا.. 7% لصندوق الزمالة و2% من مكافآت االمتحانات و50% من عالوات الترقية 

« تكشف باألرقام: «

مليارات »مغارة على بابا« فى نقابة املعلمني

ــاف زهــــران، أن هــنــاك مــفــاجــآت كــبــيــرة سيتم  وأضــ
اإلعالن عنها فى مؤتمر سيتم عقده، للكشف عن فضائح 
وإهدار للمال العام، يحدث داخل النقابة وسيتم اإلعالن 

عن أطرافه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى 
ــدر فــيــه اتــحــاد معلمون  أصــ
ضد الفساد بيانا كشف فيه، 
عــن تعمد اللجنة ورئيسها 
تبديد أموال النقابة فى أوجه 
غير مستحقة، والتستر على 
ــنــقــابــات الــفــرعــيــة،  فــســاد ال
وكـــان آخــرهــا وقــائــع الفساد 
فــى نقابة المعلمين بطنطا، 
وإهدار ماليين الجنيهات، فى 
مــشــروعــات وهــمــيــة، وإســنــاد 
تنفيذ مشروع مصيف مطروح 
لشركة سيئة السمعة، وبمبالغ 
ضــخــمــة بــــدون مــنــاقــصــات، 
وبـــاألمـــر الــمــبــاشــر، وكــذلــك 
تكرار األمر فى نقابة سوهاج 
الفرعية، تحت سمع وبصر 

النقابة العامة.
ــاد عــدة  ــحــ ــ ــا وجــــه االت ــم ك
ــرى ضــد رئيس  اتــهــامــات أخـ

النقابة العامة وأعضاء لجنة تسيير األعمال ومنها القيام 
بــزيــارات متعددة للعديد من الــدول كــان آخرها العراق 
وسوريا، بحجة أن رئيس اللجنة يرأس اتحاد المعلمين 
الــعــرب على الــرغــم منه اتــحــاد غير معترف بــه، واســم 
وهمى فقط، لم يتم تأسيسه رسميا، وبالطبع يتم صرف 
بدالت وقيمة تذاكر سفر وإقامة، وغيرها من المصاريف 
التى تتجاوز 150 ألــف جنيه فى الــزيــارة الــواحــدة، فى 
الوقت الذى تتجاهل النقابة تقديم أى خدمات للمعلمين، 
وعلى رأسها تأشيرات الحج والعمرة، حيث تعتبر النقابة 
الــوحــيــدة مــن بين النقابات المهنية، التى ال توفر أى 
تأشيرات عمرة أو حج، أو مصايف أو أى خدمات من أى 

نوع بدون مبالغة.
واتــهــم اتــحــاد معلمين ضــد الــفــســاد، اللجنة بتقديم 
استشكال ضد قــرار إنهاء فــرض الحراسة القضائية، 
حتى اليتم إجراء أى انتخابات، وتظل اللجنة فى عملها، 
ــوقــت الــحــالــى حــتــى ال يــتــم فــتــح كشوف  خــاصــة فــى ال
الــصــرف، والميزانية واستهالك الوقت إلعــادة ترتيب 

األوضاع والحسابات، وتسوية 
الخلل المالى الموجود حتى 
اليــقــع أعــضــاء اللجنة تحت 

طائلة القانون.
واتهم اتحاد المعلمين ضد 
الفساد، لجنة تسيير أعمال 
نقابة المعلمين، بعدم إدراج 
العديد من الــمــوارد المهمة، 
فى كشوفات الميزانية، ومنها 
دخل فندق المعلمين بالجزيرة 
)نـــوفـــتـــيـــل( وهـــــو الـــفـــنـــدق 
الــمــطــل عــلــى الــنــيــل مباشرة 
وفــى أحــد أرقــى أماكن مصر 
ــادى األهــلــى وبــرج  ــن بــجــوار ال
الجزيرة ودار األوبرا، حيث تم 
تأجيرالفندق مؤخًرا إلحدى 
الشركات بقيمة غير معلومة 
بالمخالفة لــقــانــون النقابة 
ــلــزم مــجــلــس النقابة  ــذى ي ــ ال
بعرض العقود على األعضاء 

ــى عشر القيمة  ــردد أن قيمة التعاقد ال تصل إل ــت )وي
الفعلية(، ورغم أن دخل الفندق السنوى وحده يكفى لدفع 

معاش المعلمين الذى ال يتجاوز 114 جنيه شهريا.
كما اتهم اللجنة بأن النقابة هى أغنى نقابة مهنية فى 
مصر ورغــم ذلــك بال أى خدمات صحية أو اجتماعية 

للمعلمين.
وأضـــاف أنــه مــن الــمــوارد أيضا 15 مستشفى تابعة 
للنقابة والتى تم بناؤها من أموال المعلمين، فتم تأجيرها 
مــؤخــرا لمستثمرين، وأصــبــح المعلمون محرومين من 
الــعــالج فيها الرتــفــاع تكاليف الــعــالج االستثمارى، فى 
الوقت الذى ال يستطيع المعلمون االستفادة من مستشفى 
المعلمين بــالــقــاهــرة، بسبب األســعــار الخيالية داخــل 

مستشفيات المعلمين، وأصبحوا غير مستفيدين من 
العالج فيها، أو من أموال تأجيرها.

وطالب االتــحــاد النقابة بــإصــدرا بيان فــورى بأماكن 
ــن مــســتــشــفــيــات الــمــعــلــمــيــن فـــى الــمــحــافــظــات  ــاوي ــن وع
والشركات االستثمارية المؤجرة لها، وإمكانية عالج 
المعلمين فيها، ونسب الخصم الخاص بالمعلمين عند 
الــعــالج فيها، ومبالغ تأجير هــذه المستشفيات ومــدد 
تعاقد هذه الشركات مع مستشفيات المعلمين، و صور 

من تعاقدات النقابة مع هذه المستشفيات.
كما اتهم االتحاد النقابة بإهدار 190 مليون جنيه، فيما 
يسمى بتطوير نادى الشاطىء ووضع مصدات صخور له، 
بالعين السخنة، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لتواضع مستوى 

نادى الشاطئ وتدنى الخدمات به.
كما اتهم االتحاد قيام النقابة بتأجير النادى بما فيه 
من قاعات وكافيتريات ومالهى وبازارات وأماكن فارغة 
ــدات أو  ــزاي وأكــشــاك بــاألمــر المباشر دون عقد أى م
مناقصات، ألشخاص بعينهم وبمبالغ ال تصل إلــى ربع 

قيمتها األصلية، مما يعد إهدارا للمال العام.
وحصلت »صوت الماليين« على أرقام وتفاصيل مذهلة 
تكشف حجم الموارد الكبيرة التى تدخل ضمن موارد 

ميزانية النقابة سنويا.
ونرصد فى السطور القادمة الموارد المالية للنقابة 
طبقا لما نــص عليه قــانــون 79 لسنة 1969 والــقــرار 
ــوزارى رقم 194 لسنة 1969 والالئحة الداخلية رقم  ال
79 لسنة 1969، وطبقا آلخر احصاءات أعداد المعلمين، 
والمعلمين العاملين بالتوجيه والمناصب اإلداريــة وعدد 
اإلحصائيين وعــدد معلمى المدارس الخاصة واألزهــر 
والجامعات المشتركين فى النقابة، 1.500.000 »مليون 
و500 ألــف« معلم وعــدد الــطــالب فــى جميع المراحل 

19.000.000 »19 مليون« طالب.
وهذه تفاصيل موارد النقابة المالية: 

- صــنــدوق الــزمــالــة: خصم 7% مــن مــرتــب كــل معلم 
شهرًيا بإجمالى قيمة 900.000.000 جنيه.

- خصم 2% من مكافآة االمتحانات سنويا لكل معلم 
بقيمة 200.000.000 جنيه.

-اشتراكات شهرية 4.5 جنيه من كل معلم × 12 = 
81.000.000 جنيه.

- مجموعات مدرسية خصم 5% من جميع المراحل = 
60.000.000 جنيه.

- خصم من مصاريف التالميذ من جميع المراحل = 
50.000.000 جنيه.

- دمــغــات طلبات االلــتــحــاق وســحــب االســتــمــارات = 
15.000.000 جنيه.

- دمغات مقدمة لإلجازات بأنواعها وطلبات النقابة 

استقطاع 3% من أساسى مرتب »المعلمين« يثير 
موجة غضب عارمة ضد لجنة تسيير األعمال 

والترشيح = 15.000.000 جنيه
- نسبة 2% من مكافأة المالحظة بالشهادات جميع 

المراحل = 10.000.000 جنيه
-خصم 50% من العالوة الدورية أو عالوة الترقية لمرة 

واحدة = 6.000.000 جنيه.
- مبلغ 120 جنيه لصندوق النقابة العامة لكل معار أو 

متعاقد و40 جنيه لكل فرعية = 7.000.000 جنيه.
- مبلغ 414 جنيه لصندوق النقابة عن كل معلم متعاقد 

شخصى فى الخارج باإلضافة إلى االشتراك السنوى.
- خصم 3 جنيه نـــادى شهريا لكل معلم اإلجمالى 

السنوى = 54.000.000 جنيه.
- 5 % من عقود طبع الكتب المدرسية الموقعة بين 

الوزارة ودور النشر.
ــكــتــب الــمــدرســيــة  ــيــف ال ــأل ــن مــكــافــأة ت - 10 % مـ

ومراجعتها.
- 10 % من القيمة المستحقة للمؤلف فى عقود نشر 

الكتب الخارجية الدراسية
- 1 % من عقود بناء وترميم المنشآت التعليمية.

»و هـــذه الــنــســب مــن الــصــعــب حسابها لــعــدم وجــود 
معلومات عن تلك العقود«.

- 170مليون جنيه دخــل النقابة من تأجير النوادى 
والمستشفيات والفنادق والصاالت وأصول النقابة.

- االشتراك السنوى لصندوق النقابة لإلعارة للخارج 
414 جنيه سنويا، ويوفر حوالى سنويا 280 مليون جنيه.

- االشتراك السنوى لمرافقة الــزوج أو الزوجة 135 
جنيه سنويا.

- االشــتــراك السنوى لرعاية األســرة أو الطفل 135 
جنيه.

- االشتراك السنوى لنظار ومديرى المدارس الخاصة 
165 جنيه.

- االشتراك السنوى لمدرسى المدارس الخاصة 135 
جنيه.

- االشتراك السنوى لمدرسى األزهر 250 جنيه.
- االشتراك السنوى للعاملين بالجامعات و المعاهد 

العليا 400 جنيه.
- اشتراك سنوى 135 جنيه عن كل سنة لمن تم تعينه 

بعد سن 25 سنة
-- فــوائــد و استثمارات األمـــوال المدخرة وتتجاوز 

3مليارات جنيه.
- حصيلة رسم القيد بجداول النقابة.

ودخل النقابة السنوى مع صندوق الزمالة الذى يتعدى 
مليار ونصف المليار. 

- تمتلك نقابة المهن التعليمية 457760 سهم )457 
ألفا و760 سهما( فى 7 شركات فى البورصة المصرية 

موزعة كالتالى:
1- 192220 سهم فى بنك التنمية والتجارة.

2- 92956 سهم فــى الشركة االقــتــصــاديــة للتنمية 
الغذائية.

3- 73337 سهم فى الشركة الوطنية لألغذية بسكو 
مصر.

4- 70500 سهم فى الشركة الوطنية إلسكان النقابات 
المهنية.

5- 20000 سهم فى الشركة االقتصادية للسياحة 
)إيكوتورز(.

6- 5000 سهم فى شركة الحديد والصلب المصرية.
7- 3747 سهم فى الشركة االقتصادية اإلسالمى. 

للتجارة.
- بند طوابع نقابة المهن التعليمية، وهذا البند يوفر 

دخاًل سنويا للنقابة نحو 60 مليون جنيه، وتفاصيله: 
- طابع 1 جنيه عن كل طلب التحاق برياض األطفال.

ــل طــلــب الــتــحــاق بالمرحلة  - طــابــع 1 جــنــيــه عــن ك
االبتدائية.

ــل طــلــب الــتــحــاق بالمرحلة  - طــابــع 1 جــنــيــه عــن ك
اإلعدادية بأنواعها.

- طابع 2 جنيه عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوى 
بأنواعه.

- طــابــع 2 جنيه عند اســتــالم اســتــمــارة الــنــجــاح فى 
الثانوية العامة وما يعادلها.

- طابع 1 جنيه عــن كــل طلب للحصول على بطاقة 
عضوية النقابة.

- طابع 50 قرش عن أى طلب يقدم للنقابة، )فئة 1 
جنيه(.

- طابع 50 قــرش عن أى طلب يقدم لـــوزارة التربية 
والتعليم، )فئة 1 جنيه(.

- طوابع بـ30 جنيه عن كل طلب ترشيح للنقابة العامة 
و الفرعيات.

ــع بــــ20 جنيه عــن كــل طــلــب تــرشــيــح للجان  - طــواب
النقابية.

- طابع 50 قرش عن أى إجازة اعتيادية، )فئة 1 جنيه(
- طابع 50 قــرش عــن أى إجـــازة للحج أو العمرة أو 

مرافقة الزوج أو رعاية األسرة.
- 36 جنيه رسم القيد للمرة األولى.
- 3 جنيهات نادى المعلمين شهريا.

- %7 من المرتب شهريا صندوق زمالة من األساسى.
- %2 من مكافآة االمتحانات.

- %2 من مالحظة امتحانات الشهادات العامة.
- %5 من المجموعات المدرسية.

- -%5 من عقود طبع الكتب المدرسية الموقعة بين 

الوزارة ودور النشر.
- %10 من مكافأة تأليف الكتب المدرسية ومراجعتها.

- %10 من القيمة المستحقة للمؤلف فى عقود نشر 
الكتب الخارجية الدراسية.

- 20 جنيًها من رسوم طلبة 
المدارس الخاصة.

- %1 من صيانة المنشآت 
التعليمية.

ــراك  - 120 جـــــنــيــًهــا اشــت
اإلعــــارة أو الــتــعــاقــد عــن كل 

سنة، و40 جنيًها للفرعية.
- 75 جـــنـــيـــه لـــصـــنـــدوق 
ــام لكل  ــل عــ ــن كـ الـــزمـــالـــة عـ
ــارأو مــتــعــاقــد بــاإلضــافــة  ــعـ مـ

لالشتراك الشهرى
- 4.5 جـنيه رسوم للنقابة 
شهريا )من الراتب الشهرى(.

- 2 جنيه مــن مصروفات 
ــة  ــمــرحــل ــى ال ــ ــل طـــالـــب ف ــ ك

االبتدائية ورياض األطفال.
- 3 جـنيهات عن كل طالب 

سنوياً )بالمرحلة اإلعدادية(.
- 4 جـنيهات عن كل طالب 
ســنــويــاً )بــالــمــرحــلــة الثانوية 

بأنواعها(.
- 20 جـنيًها من مصروفات المدارس الخاصة.

- تحصيل جميع أموال طوابع نقابة المهن التعليمية.
- %50 من كل عالوة دورية وكل ترقية مرة واحدة كل 

عام.
- %2 من إجمالى مقابل الخدمات لمدارس التعليم 

الخاص.
- اإلعانات والمنح والهبات.

- ما تقدمه الحكومة من إعانات للنقابة.
- عائد رصيد النقابة لــدى المصارف واستثمارات 

أموال النقابة.
- إيجار فندق المعلمين السنوى )نوفيتل(.

- إيجار مستشفيات المعلمين والنوادى على مستوى 
الجمهورية.

- االشتراك السنوى لصندوق النقابة لإلعارة للخارج 
414 جنيًها سنويا

- االشتراك السنوى لمرافقة الــزوج أو الزوجة 135 
جنيًها سنويا.

- االشـــــتـــــراك الـــســـنـــوى 
لرعاية األسرة أو الطفل 135 

جنيِها.
- االشتراك السنوى لنظار 
ومــديــرى الــمــدارس الخاصة 

165 جنيها.
- االشـــــتـــــراك الـــســـنـــوى 
لمدرسى الــمــدارس الخاصة 

135 جنيها.
- االشـــــتـــــراك الـــســـنـــوى 

لمدرسى األزهر 250 جنيها.
- االشـــــتـــــراك الـــســـنـــوى 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن بـــالـــجـــامـــعـــات 

والمعاهد العليا 400 جنيه.
ــراك ســـنـــوى 135  ــ ــت - اشــ
جنيها عــن كــل ســنــة لــمــن تم 

تعينه بعد سن 25 سنة
- اســتــثــمــارات النقابة فى 
البورصة المصرية 500 ألف 

سهم فى 7 شركات متنوعة.
واختتم االتحاد بيانه بضرورة إرفاق مذكرة توضيحية 
تمهيدا لتقديمها للنيابة العامة، حيث أكد أنه بحساب 
هذه الموارد نجد الدخل السنوى للنقابة مليار ونصف 
المليار جنيه، يضاف إليه 3 مــلــيــارات جنيه، ليصبح 
اإلجمالى 4.5 مليار جنيه، ورغــم ذلــك مـــازال معاش 
الــنــقــابــة ألعــضــائــهــا 114 جنيها شــهــريــا، مــوضــحــا أن 
مــا تنفقه النقابة سنويا ال يتعدى 450.000.000 
مليون جنيه مــا بين المعاش الشهرى ومــكــافــأة نهاية 
الــخــدمــة بــصــنــدوق الــزمــالــة، ليتبقى نحو مليار جنيه 
 للنقابة وصندوق الزمالة، فضال عن 3 مليارات جنيه

أصول النقابة.

»معلمون 
ضد الفساد« 
جمعت 140 

ألف توقيع 
لتقديم بالغ 

للنائب العام ضد 
مجلس النقابة 

اتهامات للجنة 
تسيير األعمال 

بالتستر على فساد 
النقابات الفرعية 

وإهدار ماليين 
الجنيهات فى 

مشروعات وهمية 

»تيار 
االستقالل« 

يتهم قيادات 
النقابة بتبديد 

أموالها فى صرف 
بدالت بدون 

وجه 

 تبديد 150 ألف 
جنيه على كل زيارة 

تقوم بها اللجنة  
للعراق بحجة رئاسة 

اتحاد المعلمين 
العرب رغم أنه كيان 

وهمى وغيرمعترف به

حالة من اإلرتباك الشديد، يعيشها هذه األيام أعضاء لجنة 
تسيير أعمال نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتى، خاصة 
بعد علمهم بقيام عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، 

يقودهم تيار االستقالل داخل النقابة، واتحاد معلمون 
ضد الفساد، يوم األربعاء الماضى بجمع توقيعات لتقديم 
بالغ للنائب العام ضد أعضاء لجنة تسيير األعمال والتى 
تسلمت مقاليد النقابة فى ظل فرض الحراسة القضائية 

عليها.
وكشف محمد زهران أحد قيادات تيار االستقالل فى 
تصريحات لـ»صوت الماليين« عن جمعهم توقيعات 

بلغت حتى اآلن 140 ألف توقيع من مختلف المديريات 
التعليمية بأنحاء الجمهورية، لتقديم بالغ مع نهاية أبريل 
الجارى ضد اللجنة، بدعوى تبديد أموال النقابة التى يصل 
دخلها السنوى إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، وال يتم 

معرفة مصاريف هذه األموال، فى الوقت الذى يعيش تتدنى 
فيه الخدمات، المقدمة من النقابة ألعضائها، على الرغم 

من أنها اكبر نقابة مهنية، فى مصر ومورادها هى األكثر.

 نسرين إمام 
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إقرار القانون فى مجلس 
النواب بشكل نهائى خالل 

األسابيع القادمة 

أوجه القصور 
بالقانون الحالى

إخضاع السيارات لجهاز 
حماية المستهلك

هل ينجح 
القانون الجديد 
فى ضبط األسواق؟

غرامة مليون جنيه للمتورطين فى 
جريمة تخزين السلع اإلستراتيجية

يمكن أن يكون أهم مميزات القانون الجديد، تضمنه إخضاع 
الــســيــارات لمفهوم السلع االستراتيجية، بما يعنى خضوع 
عملية بيعها لجهاز حماية المستهلك، حيث يتضمن القانون 
الجديد عدة لوائح تحكم عملية بيع السيارات.. وحسب 
ــقــانــون، تــلــتــزم كــافــة شــركــات الــســيــارات مــن وكــاء  ال
وموزعين وتــجــار بــإعــان أســعــار السلع والخدمات 
التى يقدمها من بيع سيارات وخدمات ما بعد البيع 
بشكل واضــح للمستهلك على أن يتضمن السعر 
الضرائب وأى رســوم مالية أخــرى، ومن ثم فى 
حالة ضــم الــســيــارات للسلع االستراتيجية، 
فسيكون لجهاز حماية المستهلك سلطة 
ضبط أسعار الــســيــارات، ولكن حتى اآلن 
لم ُتحدد تلك اآللية التى يمكن أن يقوم 
الجهاز من خالها بالتحكم فى عمليات 

البيع والشراء الخاصة بالسيارات.
ــون الــجــديــد  ــان ــق كــذلــك يتضمن ال
عقوبات رادعــة كالحبس مــدة ال تقل 
عن عــام لكل من قــام بتخزين سلعة 
استراتيجية يكون صــادر بها قــرار 
ــوزراء،  مسبق مــن رئيس مجلس الـ
والــســجــن وغـــرامـــة مــالــيــة ال تقل 
عــن 100 ألـــف جــنــيــه، وال تــجــاوز 
المليون جنيه أو مــا يــعــادل قيمة 
السلعة محل الجريمة أو أيهما 
أكبر إذا نتج إصابة شخص بعاهة 
مــســتــديــمــة أو مــــرض مــزمــن أو 
مستعصى نتيجة غش فى السلعة، 
وحــال حــدوث وفــاة تكون العقوبة 
السجن المؤبد، وغرامة مالية ال 
تقل عن 200 ألف جنيه وال تتجاوز 
2 مليون جنيه أو مــا يــعــادل قيمة 

السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

لن يؤتى القانون الجديد ثماره إال بتكامل المنظومات 
المعنية بتطبيق القانون بداية من المراقبين على األسواق، 
مروراً بالسلطة المختصة بالتحقيق فى المخالفات »النيابة« 
ثم السلطة القضائية المعنية بتنفيذ العقوبات الواردة فى القانون 
الجديد، فتكامل تلك الجهات من أجــل تطبيق القانون ومتابعة 
القضايا بــصــورة مستمرة مــن شأنه أن يتحكم بــصــورة أكبر فى 
المعامات الشرائية والبيعية بين المنتج والمستهلك والوسيط، ما 

يجبر الجميع على احترام القانون وتنفيذ بنوده.
نهايةً، قانون حماية المستهلك الجديد هو قانون من شأنه أن 
ُيحقق نوعاً من العدالة االجتماعية من خال توفير المعلومات 
الصحيحة والدقيقة عن السلع المعروضة، وكذلك تحديد أسعارها 
بشكل عــادل، وحتى يستفيد المواطن من مزايا القانون الجديد، 
فابد وأن يتوافر المناخ االقتصادى الجيد والقائم على أسس 
المنافسة الكاملة من عرض وطلب دونما أن يكون هناك نوع من 
التحيز ألحد األطــراف، فاألهم من القوانين هو كيفية تنفيذها، 

وقوة ردعها للخارجين عليها.

المستهلك المصرى يواجه صعوبات فى 
الحصول على بعض السلع  بجودة عالية 

السعر يختلف  من القطاع العام 
إلى الخاص  وقطاع األعمال العام

هناك قصور فى إيجاد عدد مناسب من مراكز 
الخدمة والصيانة للكثير من السلع المعمرة

على مدى السنوات الماضية، واجه المستهلك المصرى صعوبات 
فى الحصول على بعض السلع  وأيًضا فى الحصول عليها بجودة 

عالية، ما حال دون تلبية الحاجات األساسية بصورة سلسة 
للمواطن المصرى، ولم يكن ذلك ناتجاً عن النقص فى تلك 

السلع والخدمات األساسية وكذلك لم يرجع إلى الظروف 
االقــتــصــاديــة بــقــدر مــا يــرجــع إلـــى فــشــل السياسات 

التسويقية فى المنظمات المنتجة للسلع والخدمات 
األساسية وقــد يكون السبب فــى ذلــك هــو ضعف 
اإلدارة وانعدام دور أجهزة الدولة، المتمثلة فى 
جهاز حماية المستهلك وغيرها من األجهزة 
ــواق ومتابعة عمليات  المعنية بمراقبة األسـ

البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع.
فكثيراً ما نجد أن السلعة الــواحــدة لها 
أكثر من سعر، ومن ثم يكون هناك تباين 
ــواحــدة حيث  كبير فــى أســعــار السلعة ال
يختلف السعر مــن الــقــطــاع الــعــام إلى 
ــخــاص إلـــى قــطــاع األعــمــال  الــقــطــاع ال
الـــعـــام، وكــذلــك يختلف مــن منطقة 
ــر، بــرغــم أن  ــوق آلخــ ــن سـ ــرى ومـ ألخــ
فروق الجودة  تكاد تكون ُمنعدمة فى 
الكثير مــن الــحــاالت، وكــذلــك هناك 
قــصــور فــى إيــجــاد عــدد مناسب من 
مراكز الخدمة والصيانة للكثير من 
السلع المعمرة، المنتجة فى الداخل 
ــارج، مــا يــخــلــق الكثير  ــخـ أو فــى الـ
مــن المشكات بالنسبة لمستعمل 
ــة تعطلها أو  تــلــك الــســلــع فـــى حــال
عند الحاجة الستبدال قطعة غيار 
تالف، وهــو أمــر ينتهى عــادًة بشروع 
المستهلك فــى شـــراء ُمــنــتــج جديد 
حيث إنه قد يتكلف الكثير فى إصاح 
القطعة التالفة وفــى النهاية لن تعود 

كما كانت بالسابق.
ومــن المشكات أيضاً التى تفاقمت 

ــقــانــون  ــل ــح ل ــصــحــي ــق ال ــي ــطــب ــت ــدم ال ــعـ لـ
الحالى،وجود بعض الشركات التى ال تلتزم 

بتعاقداتها مع المستهلكين، حيث يتعاقد 
المستهلك على شراء ُمنتج ُمعين نظير نسبة 

من ثمن السلعة وينتظر ُمدة قد تكون شهر أو 
أكثر الستام الُمنتج، وفى النهاية يتعمد البائع 

المماطلة فى مدة التسليم، أو قد ُيلغى التعاقد 
بالكامل، كذلك هناك الكثير من السلع التى ال تكتب 

عليها المعلومات األساسية كالسعر، الــوزن، تاريخ 
اإلنتاج، تاريخ انتهاء الصاحية، وكذلك مكونات السلعة 

والجودة، األمر الذى ُيضلل المستهلك عند اتخاذه قرار 
شراء سلعة معينة.

ومــن ثم كثرت شكوى المواطن من ســوء السلع المعروضة 
ورداءتها، فضاً عن  مشكات األسعار المتضاربة وزيادتها بشكل 

يفوق ضعف ثمنها األصلى، باإلضافة إلى الشكاوى  المتعددة من 
صاحية السلع الغذائية الُمباعة، كذلك يعانى المستهلك كثيراً 
من خدمة ما بعد البيع، فهناك  كثير من الحاالت التى يحاول فيها 
المستهلك خــال الـــ 14 يــومــاً- الــُمــقــررة حسب القانون الحالى 
الختبار  الُمنتج- بإعادة السلعة لسبب معين، ومع ذلك يرفض البائع 
استرجاع الُمنتج ويصعب على الجهاز متابعة  األمر نظراً لمماطلة 

الُتجار فى استام الُمرتجع من السلع.  
كذلك فشل القانون الحالى فى حل كثير من القضايا الُمتعلقة 
بصيانة األجــهــزة الكهربائية واإللكترونية، التى  تتعرض للتلف 
خــال السنة األولـــى مــن الــشــراء، بسبب رفــض البائع االعــتــراف 
بعيب صناعة الُمنتج  ومن ثم ُيلزم الُمستهلك بدفع ثمن الصيانة 
لسبب سوء االستخدام، ومن ثم أصبح المواطن فى حاجة لقانون 
 جديد رادع فى تطبيقه وتنفيذه بشكل متكامل من خال السلطات 

التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

التشريع الجديد يضع 
جرائم التسوق اإللكترونى 

تحت طائلة القانون  القانون الجديد لحماية المستهلك..  
هل ينجح فى ضبط األسواق؟!

فى خطوة ينتظرها المواطن منذ سنوات طويلة، وافق مجلس 
النواب على قانون حماية المستهلك الجديد من حيث المبدأ، 
إلقــرار حق المواطن، فى الحصول على المنتجات بصورة جيدة 
وبأسعار عادلة دونما أن يتعرض لمزيد من عمليات الغش التجارى 
التى يعانى منها معظم المستهلكين فى الوقت الحالى،حيث ُيحاول 
القانون الجديد تلبية احتياجات المواطن المختلفة، ووضع قواعد 
منظمة لألسواق وإحداث حالة من التوازن بين المنتج والمستهلك 

والوسطاء من تجار التجزئة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، من خالل بنوده الـــ77، بدالً 
من 24 بندًا يتضمنهم القانون الحالى- إدخــال أنــواع جديدة من 
التسوق تحت طائلة القانون، منها التسوق عن بعد، وهو التسوق 

عبر التليفون والفضائيات وشبكات اإلنترنت ومواقع التواصل 
االجتماعى واإلعالنات المضللة، باإلضافة 

ــى تغليظ العقوبات فــى حالة  إل
ــن  ــذا وم ــ ــات، ه ــف ــال ــخ ــم ال

الــمــقــرر أن يــواصــل 
مجلس النواب 

مناقشة مواد القانون حتى يتم إقراره بشكل نهائى خالل األسابيع 
القليلة القادمة، وكشفت الــدراســة أن قانون حماية المستهلك 
الجديد مــازال فى حاجة إلى تضمين مزيد من المواد العقابية 
كالحبس لبعض جرائم الغش التجارى كالتالعب فى تاريخ صالحية 
السلع أو االتجار فى سلع غذائية مجهولة المصدر من المصانع 
التى تعمل دون أى تراخيص حكومية، ومــن ثم تتسبب فى كثير 
من المشكالت الصحية للمواطنين، كذلك هناك ضرورة لتضمين 
القانون بنود تضمن للدولة توفير سعرًا عــادالً للسلع من خالل 
أداوتها لضبط األسواق أو من خالل إقرار قانون هامش الربح حتى 
ال ُيغالى التجار فى أسعار منتجاتهم ومن ثم يتحمل المستهلك دفع 
ما يقرب من ضعف ثمن المنتج. هذه بعض الحقائق التى كشفتها 
ــة مهمة صــدرت مؤخرًا بعنوان قانون »حماية المستهلك«  دراس
الجديد.. هل يستفيد منه المواطن؟ والتى أعدتها الباحثة  أسماء 
الخولى، والتى رصــدت أهم أوجــه القصور بالقانون الحالى  وأهم 
مميزات القانون الجديد؟ وأجابت الدراسة عن السؤال 
األهــم »هل ينجح القانون الجديد 
ــط االســـــــواق  أم  ــب ــى ض فـ
سيبقى الوضع على 
مـــا هـــو عليه 

حاليًا«؟

يهدف قانون حماية المستهلك الجديد إلى ترشيد وإعــام المواطن 
باحتياجاته وبمهام مسئوليته وواجباته وحقوقه إلشباع رغباته، وتحقيقاً 
لمقومات الحد األدنــى من الحياة الكريمة من خــال تعظيم قــدرات 
القانون فى التصدى للممارسات الضارة بمصالحه، واتخاذ اإلجراءات 

الكفيلة التى توفر له تلك الحماية إجماالً وفى مختلف االتجاهات.
وتنقسم مهمة القانون إلى قسمين؛ أولهما: توفير حماية تشريعية من 
خال القانون ذاتــه، وثانيهما: حماية تنفيذيه عن طريق متابعة تطبيق 
القوانين بصورة صحيحة ما يؤدى إلى إيجاد حماية حقيقة للمستهلك، 
ومن ثم يضمن القانون ممارسة النشاط االقتصادى بصورة سليمة ومنع 
االحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق ذلك من خال 

نقاط محددة ذكرها القانون، وأوجزها فيما يلى: 
• تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، 

وضمان سامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمات.
• الحصول على المعلومات واإلرشــادات واإلعــان الصحيح عن كل 
ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، ومن ثم تثقيف المستهلك 
وتوعيته بحقوقه والتزاماته االقتصادية، وتوجيهه من حيث االستهاك 

وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
• ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى االختيار األنسب للمنتج 

والخدمة المتاحة فى األسواق وفًقا لرغباته.

• وضــع مــواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق، مثل 
التجارة اإللكترونية، واإلعــانــات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز 
الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بُعد، مع تغليظ العقوبات على األفعال 

المخالفة للقانون؛ لتحقيق الردع فى السوق.
• إلزام الشركات العقارية بمنع اإلعان أو الترويج عن مشروعاتها 
وبيع الوحدات، إال بعد الحصول على رخصة البناء أو على األقل ترخيص 

المشروع، للحد من اإلعانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخراً.
• إعطاء جهاز المستهلك الحق فى وقف بث أى إعانات مضللة أو 
تحتوى على مواد مغلوطة، مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، 
فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما ألزم الجهات المعلنة 

عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ.   
• إلزام الُمنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خال 
العام األول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، لمعالجة 
جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية 

والسيارات.
• إلزام مراكز الصيانة بإباغ المستهلك بأعمال الصيانة واإلصاح 
التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، كما 
تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن 

أعمال اإلصاحات التى تمت على السلعة.

أهداف للتشريع الجديد
• تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة وضمان سالمته 

• الحصول على المعلومات واإلرشادات واإلعالن الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات
• ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى االختيار األنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى األسواق وفًقا لرغباته
• وضع مواد منظمة  للتعامل مع التجارة اإللكترونية واإلعالنات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة
• إلزام الشركات العقارية بمنع اإلعالن أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إال بعد الحصول على رخصة البناء 

• إعطاء جهاز المستهلك الحق فى وقف بث أى إعالنات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة
• إلزام المـُنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خالل العام األول من تاريخ الشراء
• إلزام مراكز الصيانة بإبالغ المستهلك بأعمال الصيانة واإلصالح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل

8

 سحر الشربينى 



09 العـدد 231
األربعاء  2018/4/18 صوت الناس

مع ترقب صدور الموازنة الجديدة للدولة

التفاصيل الكاملة لموجة ارتفاع األسعار الجديدة
من المحتمل أن تواجه السوق المصرية 

موجة جديدة من ارتفاع األسعار مع 
ترقب صدور الموازنة للعام المالى 

المقبل 2019/2018،  ومن المنتظر 
أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالى 
الجديد أسعار عدد من المواد البترولية 

وعلى رأسها البنزين والسوالر، استكمااًل 
لبرنامج خفض دعم الوقود.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية 
قبل سابق منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 
2016، ومن المتوقع أن تزيد األسعار 

مرة أخرى خالل العام المالى الجارى، 
خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول 

العالمية وتوصيات صندوق النقد، ما 
يخالف ما أعلنته الحكومة عدة مرات 

مؤكدة أنها ال تعتزم رفع أسعار الوقود 
خالل العام المالى الجارى إال أن الواقع ال 

يعبر عن ذلك.
هذه بعض الحقائق التى رصدتها دراسة 

مهمة للغاية صدرت هذا األسبوع 
بعنوان »ترقب حذر.. الموازنة الجديدة 
وارتفاع محتمل لألسعار« والتى أعدها 

حازم حسانين محمد الباحث فى 
الشئون االقتصادية.. الدراسة كشفت 

عن تفاصيل مثيرة حول موجة الغالء 
الجديدة لألسعار فى مصر.

ارتفاع األسعار فى مصر.. من الزيادة إلى التعايش

تعد األســعــار ونــظــام التسعير مــن أهم 
األولويات فى السياسات واالستراتيجيات 
فى مختلف بلدان العالم، وذلك استناداً إلى 
أهميتها النظرية والتطبيقية فى تحديد 
الدخل الفردى أو الدخل القومى فى أى بلد، 
وتختلف سياسات األسعار والتسعير تبعاً 
للمذاهب االقتصادية المختلفة، وبهدف 
معرفة أثارها، وبيان السياسات السعرية 
المثلى الــواجــب اتــبــاعــهــا عــلــى قطاعات 
االقتصاد الوطنى لــإفــادة منها فــى رسم 
السياسات االقــتــصــاديــة خــاصــة السعرية 
منها، ولتأثيرها فى المتغيرات االجتماعية 
واالقتصادية والمالية.. ويمثل التضخم ذلك 
االرتــفــاع العام والمتواصل فى األســعــار.. 
ــى نــظــريــتــه مــراحــل  ــو ف وقـــد الحـــظ روســت
النمو االقتصادى، أنه فى مرحلة االنطالق 
يصاحب النمو ارتفاع فى المستوى العام 
لألسعار  يسير معه جنباً إلى جنب.. وهذا 
الــوضــع تختص بــه حالة الـــدول المتقدمة 
الــتــى قــد ينشأ التضخم فيها عــن وجــود 
واضطراد النمو االقتصادى. بينما ال يمكن 
ــدول النامية التى  الحديث عن ذلــك فى ال
يكون التضخم فيها نتاج اختالالت هيكلية 
ــصــادى ومــا  ــت ــى الــهــيــكــل االق وتــشــوهــات ف

يحتويه مــن مــصــادر للضغط التضخمى 
سواء كان ذلك بسبب أسلوب االنتاج لديها 
أو بسبب نــمــط االســتــهــالك الــســائــد فى 

أرجائها.
ــى أهــمــيــة االســعــار كضلع رئيسى  ــأت وت
لالقتصاد القومى عبر دورهـــا فــى توزيع 
ــداث الــتــوازن فى  وتخصيص الــمــوارد وإحـ
السوق.. كما أنها المؤثر األول فى مستويات 
الــمــعــيــشــة والـــعـــمـــود الــفــقــرى لــإصــالح 
االقتصادى.. وهو ما يجعلها محور اهتمام 
صانعى السياسة االقتصادية والحكومات 
ــقــوم الــســعــر فـــى األنــظــمــة  والـــشـــعـــوب.. ي
االقتصادية المختلفة بثالث وظائف مهمة.. 
األولــى هى الوظيفة التوزيعية: فالبضائع 
فــى االقــتــصــاد الــوطــنــى تــتــم حــيــازتــهــا من 
قبل المواطنين وفــقــاً لنظام األســعــار، أى 
إن توزيعها على المواطنين إنما يتم عن 
طريق السعر الــذى يقوم المواطن بدفعه 
لحيازة البضاعة المرغوب فيها، والوسيلة 
البديلة للسعر فى عملية التوزيع هى التقنين 
والتوزيع وفق أسس أخرى معتمدة. والثانية 
هى وظيفة االختيار الحر ألنــواع البضائع 
التى يمكن أن يحصل عليها المستهلك وفقاً 
لذوقه ودخــلــه.. أمــا الثالثة فهى الوظيفة 

التوجيهية لإنتاج، فاألسعار يمكن أن توجه 
المنتج كما توجه المستهلك. فالمنتج الذى 
يرى أسعار بضاعة ما ترتفع يوجه جهوده 
ــاح  لــزيــادة إنتاجها لجنى المزيد مــن األرب
ألن زيادة السعر ترتبط بزيادة الطلب وقلة 
الــعــرض وبالتالى فــإنــه يــوجــه المنتج إلى 
الــفــروع اإلنتاجية التى تحتاج إلــى المزيد 

من اإلنتاج.
وخالصة القول فى هذا البند، أن السعر 
يشكّل منظومة لتوزيع الدخول أيضاً. ففى 
اقتصاد السوق يحفز السعر زيادة اإلنتاجية 
ومكافآت عوامل اإلنتاج وبذلك يوجه الموارد 
نحو القطاعات األكثر تقدماً فى االقتصاد.. 
والسعر أيضاً يشكل منظومة توجيه ومؤشراً 
دقيقاً لتوجيه االستثمارات نحو الفروع التى 
يــزداد الطلب على منتجاتها كما يقود إلى 
ــادة االستثمارات فى الــفــروع التى  تالفى زي
تعانى فوائض اإلنــتــاج. وليؤدى السعر دوره 
على نحو أمثل فى االقتصاد الوطنى ُيفضل 
أن تلجأ الدولة، وبصرف النظر عن نظامها 
ــى الــتــدخــل فى  االقــتــصــادى االجــتــمــاعــى، إل
اعتماد سياسة سعرية تيسر قيام األسعار 
بوظائفها االقتصادية عند حــدوث أى خلل 

فى هذه الوظائف.

إن الحديث عن األسعار والتضخم فى مصر الينفك فى أن يفرض 
نفسه بين الحين واآلخر متصدراً المشهد، وانطالقا من االرتباط 
السعرى القومى بين مختلف القطاعات، بمعنى أن االرتفاع الذى 
يطرأ على أسعار منتجات فى قطاع ما، ما يلبث أن ينعكس فى شكل 
ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات التى تنتجها قطاعات أخرى.. 
وتمثل الموجات المتتالية الرتفاعات األسعار فى مجملها نتاج مسار 
اقتصادى عانى خالله االقتصاد المصرى لعقود طويلة وال يزال 
من »ثنائية االقتصاد« أو ما يمكن أن يطلق عليها أيضاً »ازدواجية 
االقتصاد«، وذلــك بين إطــالق قوى السوق واستمرار تدخل الدولة 
فى مجال تحديد األسعار واألجور واإلنتاج واالستيراد… إلخ.. إذ أنه 
فى هذا الوضع يصبح أحد أجزاء االقتصاد يتسم بأسعار منخفضة 
نسبيا وذات دخــل محدود وإنتاجية أقــل، بينما الجزء اآلخــر من 
االقتصاد يتمتع بأسعار حرة ومرتفعة وأرباح وإنتاجية أعلى ودخل 
أكبر.. وهنا يتعايش االقتصاد المصرى بين جزءين متناقضين على 

مستوى ناتج كل منها والدخل الذى يحصل عليه.
وثمة نقطة محورية فى كــون اختالل األسعار وانحرافاتها ينبع  
مقدماً من تشوه إنتاج وتوزيع السلع والخدمات أى عدم تكافؤ قوى 
العرض والطلب، والثانى غياب التخصيص األمثل للموارد المقرون 
بعدم وجود توزيع عادل للدخل.. وهو ما يجعل االقتصاد المصرى 
ما أن يخرج من ارتــفــاع فى األســعــار حتى يدخل فى آخــر إلــى أن 
بات التعايش مع تلك االرتفاعات المتتالية أحد أهم وأبــرز سمات 

االقتصاد المصرى.
ومــع دخــول االقتصاد المصرى وسيره فى ركــاب رؤيــة صندوق 
النقد الــدولــي، وموافقة المجلس التنفيذى للصندوق فى نوفمبر 
2016 على تقديم قرض مالى لمصر من خالل اتفاق لالستفادة من 
»تسهيل الصندوق الممدد« )EFF( بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق 

سحب خاصة، أو حوالى 12 مليار دوالر أمريكى. بــدأت الموجات 
التضخمية تتوالى بــدءاً بتخفيض قيمة العملة وما تاله من تضخم 
وصــل إلــى أعلى قياسية لــم تشهدها الــبــالد مــن قبل، حيث بلغت 
)34.2%( يوليو 2017 كما يشير الشكل رقــم )1(. لكنه قد أخذ 
اتجاها نزولياً فى األشهر التالية بحسب الجهاز المركزى للتعبئة 

العامة واإلحصاء وصوالً إلى )13.1%( مارس 2018.
ويرى خبراء صندوق النقد الدولى أن ارتفاع التضخم عقب إطالق 

ــا هــو إال انــعــكــاس آلثــار  ــان أمـــرا مــتــوقــعــاً، وم ــالح ك بــرنــامــج اإلصـ
الزيادات فى أسعار الكهرباء والوقود، وضريبة القيمة المضافة 
الجديدة، وتأثير انخفاض سعر الصرف. وكان التحدى األساسى 
على صعيد السياسات هو التأكد من أن هذه العوامل لن تؤدى 

إلــى ارتفاع دائــم فى التضخم.. والبنك المركزى على درايــة 
ــراءات الصحيحة  كاملة بهذه المخاطر وقــد اتخذ اإلجــ

لتخفيضه.. وســاعــدت الخطوات التى اتخذها البنك 
المركزى فى مواجهة هذا االرتفاع وبدأنا نرى انخفاضا 
مطردا فى التضخم خــالل الثالثة أشهر الماضية، 
حيث هبط معدله مــن 33% فــى يوليو إلــى 26% فى 
نوفمبر 2017 ثم إلى 13.1 فى مارس 2018. إال أن 
هذه الرؤية تقابل برؤية مغايرة  خاصة أن الحكومة  
لديها نية مبيتة للقيام بتحريك جديد لألسعار فى 
يوليو المقبل، وذلـــك على ضــوء شـــروط صندوق 
النقد الــدولــى والقيام بالتحرير الكامل لألسعار 
ورفع الدعم، إال أن ذلك ربما ال يصب فى مصلحة 
الــمــواطــن، خاصة مــع تالشى الطبقة المتوسطة 
ــة محاولة  ــام عــن أي للمجتمع. وذلـــك فــى تــغــاٍض ت

لتوزيع عادل ألعباء ذلك اإلصالح.

زيادة التضخم انعكاس آلثار الزيادات فى أسعار الكهرباء والوقود 
وضريبة القيمة المضافة الجديدة وتأثير انخفاض سعر الصرف

باألرقام.. قائمة 
الزيادات الجديدة 

ماذا عن اآلثار 
المحتملة؟

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء ضمن خطة 
الحكومة إللغاء الدعم بالكامل فى 2022

فى إطــار برنامج اإلصــالح االقتصادى تسعى الحكومة إلــى رفع 
األسعار فى المواد التالية:

البنزين والــســوالر: من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المواد 
البترولية وعلى رأسها البنزين والسوالر بنحو 50% خالل النصف 
األول مــن 2018، وذلـــك مــن فــى إطـــار خطتها إللــغــاء دعــم الــوقــود 
تدريجياً، ورفعت مصر أسعار البنزين مرتين منذ تعويم الجنيه فى 
نوفمبر الماضى، وتشير توقعات صندوق النقد الدولى إلى أن دعم 
المواد البترولية فى العام المالى المقبل 
سينخفض بنحو 56%، من 108.2 مليار 
جنيه فــى الــعــام المالى الــجــارى 2017-
2018، إلى 47.2 مليار جنيه العام المالى 
المقبل 2018 – 2019. وتــســعــى مصر 
إللــغــاء دعــم الــمــواد البترولية بحلول عام 
2019-2020.. وهو ما يعنى أن رفع الدعم 
بشكل كلى لعدة أسباب وتتضمن ارتفاع 
تكلفة البنزين على الدولة للضعف ال سيما 
بعد التعويم، حيث ارتفعت تكلفة بنزين 
80 من 4.75 إلى 5.80 جنيه وبنزين 92 
من 5.25 إلــى 6.80 جنيه والــســوالر من 
4.75 إلى 5.80 جنيه والبوتاجاز من 85 
إلــى 115 جنيًها إلــى جانب ارتفاع فاتورة 
استيراد الوقود من 550 إلــى 950 مليون 

دوالر.
أســـعـــار الــكــهــربــاء والـــمـــيـــاه، حــيــث من 
المتوقع أن يشهد عام 2018 زيادة جديدة 
فى أسعار الكهرباء ضمن خطة الحكومة 
إللغاء دعم الكهرباء بالكامل فى 2022.. 
وترفع الحكومة أسعار الكهرباء بشكل سنوى منذ عام 2014 ضمن 
خطة خمسية كانت تستهدف إلغاء الدعم بالكامل خالل 2019 
إال أنها مدتها لثالث سنوات أخرى.. وفى يوليو الماضى رفعت 
وزارة الكهرباء األسعار بنسب تتراوح بين 21.7% و%45.8، 
ومن المنتظر أن يصاحب قرار رفع أسعار الكهرباء زيادة جديدة 
فى أسعار مياه الشرب والصرف الصحى.. ورفعت الحكومة 
أسعار المياه وخــدمــات الصرف الصحى فى أغسطس 

الماضى.
ــذى تسعى الحكومة إلــى إلغاء دعمه  البوتاجاز، وال
خــالل 2018، والتوجه نحو الدعم النقدى من خالل 
صرف أسطوانات البوتاجاز على البطاقة التموينية، 
ومن المنتظر أن يرتفع سعر أسطوانة البوتاجاز  إلى 
ما يقارب الضعف لتبلغ 75 جنيهاً وهو بمثابة ارتفاع 
يتجاوز نسبة 100% للمرة الثانية بعد أن رفعتها 

الحكومة سابقاً من 15 جنيها إلى 30 جنيها.
وعــلــى ضـــوء مــا تــقــدم، فـــإن خــريــطــة األســعــار 
سوف تتغير كلياً بحلول نهاية 2019 وعلى الرغم 
مــن الــزيــادة األخــيــرة ألســعــار البنزين والــســوالر 
ــت الــحــكــومــة تــقــدم دعــمــاً  ــبــوتــاجــاز، فــمــا زالـ وال
للمواطنين على هــذه الــمــواد البترولية بنسبة 
46%.. ومــن المنتظر أن يتم التخلص من الدعم 
نهائياً فى 2020 لترتفع أسعار الوقود بنسبة %100 
لتصل للمواطن بالتكلفة الحقيقية على الدولة ليكون 
سعر بنزين 80 بسعر 5.80 جنيه و92 بـ6.80 جنيه 
والسوالر بـ5.80 جنيه.. ويرجع سبب سعى الحكومة 
إلى زيادة أسعار البنزين والسوالر سنوياً إلى االنتهاء 
من الدعم نهائيا والبالغ سنويا 140 مليار جنيه بعد 
تعويم سعر الصرف ووصوله إلى 18 جنيها حيث 
إن مخصصات دعم الوقود سنوياً تلتهم 20% من 

إجمالى الموازنة العامة للدولة.

تبرز مجموعة من اآلثار جراء حالة االرتفاع المتتالى فى األسعار خاصة إذا 
كانت ارتفاعات تمس سلع حيوية ورئيسية لها آثار انتشارية على مجموعات 
السلع األخــرى. ويتمثل األثــر األول لهذه االرتفاعات فى التأثير على توزيع 
الدخل انطالقا من كونه يعمق من حالة الالمساوة التى يعيشها االقتصاد 
ــادة الهوة السحيقة بين األغنياء والفقراء خاصة  المصرى ويساهم فى زي
أن الفئة األولــى تستطيع نقل العبء، بينما ال تستطيع الثانية. ويأتى األثر 
على مستوى المعيشة ثانياً، استنادا إلى أن األجور واألجور الثابتة هى أولى 
العناصر تأثراً بالتضخم، حيث إن األجر هو مصدر الدخل األول وربما الوحيد 
لغالبية فئات الشعب المصرى.. ومن ثم فإن كل تهاو فى األجر الحقيقى جراء 
ارتفاع األسعار يعنى مزيدا من التردى فى مستوى المعيشة.. ويتلخص األثر 
الثالث للتضخم على تخصيص الموارد، فانطالقا من أن ما يحدد السعر فى 
االقتصاد المصرى ليست قوى العرض والطلب فقط وإنما فى أحيان كثيرة 
تحده مطامع المنتجين الذين ال يهمهم سوى تحقيق الربح فقط.. فإن ارتفاع 
األسعار من الممكن أن يكون بمثابة عامال حاسما يقود إلى زيادة التخصيص 
غير الكفؤ للموارد.. إذ يقوم بعض المستثمرين باإلحجام عن ضخ المزيد 
االستثمارات فى السوق أو االستثمار فى المجاالت ذات الربح السريع أو التى 
ال تحمل أى مخاطرة كعقارات واألراضــى، ما يعنى أنها ال تضيع شيئا للثروة 

اإلنتاجية.. وهو ما ضير بقدرة االقتصاد القومى على النمو.
وعلى صعيد قدرة الدولة على جذب االستثمارات األجنبية، فإن التضخم  
يحد من هذه القدرة من خالل ما يزاوله من آثــار على رفع تكاليف اإلنتاج 

ــى ســعــر صــرف  الــمــحــلــيــة وعــل
العملة الوطنية.. كما أنه يجبر 
الدولة المستضيفة على تقديم 
كثير مــن التسهيالت والمنح، 
ــار  بــغــرض تعويضهم عــن اآلثـ
السلبية الناجمة عن التضخم 
ــح وإمــكــانــات  ــرب عــلــى مــعــدل ال
تحويل األربـــاح للخارج.. وثمة 
نــقــطــة يــجــدر اإلشــــــارة إلــيــهــا 
وتتمثل فــى كــون االستثمارات 
األجنبية التى تجئ فى فترات 
التضخم، تميل لالشتغال فى 
مجاالت معينة وربما تكون على 
شكل أمــوال ساخنة سرعان ما 

تقتطف األرباح وتذهب بعيداً.
ويذهب رمزى زكى فى كتابة 
مشكلة التضخم فى مصر إلى 
ــوء اآلثــــار االجتماعية  أن  سـ
التى يبثها التضخم أو االرتفاع 

المتتالى فى األسعار فى كيان االقتصاد القومى هى تعميقه لحدة التمايز 
االجتماعى للتركيب الطبقى للمجتمع.. ذاهباً إلى أنه فى فترات الموجات 
التضخمية– كما هى اآلن- هناك طبقات اجتماعية تزداد على ثرائها، وهناك 
طبقات على العكس من ذلك تزداد سوءاً. وقد ميز فيها الصدد بين نوعين من 
التمايز االجتماعى أولهما التمايز الرأسى الذى تناولناه بالحديث فى السطور 
السابقة وثانيهما التمايز األفقى فى داخل الشريحة الواحدة.. أى أن هناك 
تغييرات محسوسة تحدث فى الوضع النسبى لبعض الشرائح، على حين 
يتدهور الوضع النسبى لشرائح أخرى داخل نفس الطبقة.. بما يترتب على 
كالهما خلخلة فى البنيات الطبقى لالقتصاد القومى، تعزى فى المقام األول 
إلى إعادة توزيع الثروة القومية والدخل القومى التى يحدثها التضخم بطريقة 

عمياء ال ضابط لها.
وعليه، يمكن القول إنه ثمة رؤيتين متناقضتين حول األسعار فى مصر يغلب 
على األولى توجه إصالحى يؤيد خطوات وطلبات صندوق النقد الدولى ويرى 
أن التوجه القتصاد السوق هو الحل لنهضة هذا البلد.. فيما تذهب الرؤية 
األخرى وهى توجه االجتماعيين الذى يرون أن االصالح االقتصادى ال يجب 
أن يكون فى صالح فئة بعينها على حساب كافة أفــراد المجتمع والبد له أن 
يأخذ الجميع فى االعتبار على مستوى تحمل الجميع لألعباء وجنى الجميع 
ثمرات هذا االصــالح..  وفى ظل غلبه أن اإلصالح االقتصادى – وفى القلب 
منه اإلصــالح السعرى- لن يتأتى إال عبر بوابة المؤسسات الدولية، فإن 
الطريق يكاد يكون صعبا وشاقا، نظراً ألن هدف استقرار األسعار يأتى فى 
مرتبة متأخرة فى أولويات صندوق النقد الدولى وخبرائه.. ناهيك عن أن 
االختالالت السعرية التى يعانيها االقتصاد المصرى تنبع من كونه اقتصادا 
متخلفا ال يتمتع بأى معايير الكفاءة فى إدارة الموارد من حيث التخصيص 
والتوزيع.. ففى الوقت الذى نجد أفراداً تتحسن أحوالهم فى فترات التضخم، 
يوجد آخرون تتآكل قيمة ثرواتهم تزداد أوضاعهم المعيشية سوءاً.. بما يعنى 
إعــادة توزيع القوى الشرائية لصالح الفئات الغنية فى المجتمع.. ويوجد 
العديد من المتوهمين فى الدول النامية الذين يرون أن نمو ثروات هذه الفئة 
فى صالح التنمية.. إال أن العكس هو الصحيح.. ومما يدلل على ذلك توجه 
هذه الفئات نحو االستهالك الطرفى الذى ال يخدم العملية التنموية.. ناهيك 
عن كون هذا االستهالك ربما يؤثر على حركة األولويات فى الــواردات إذا ما 
نازعت السلع الطرفية والمستفزة أحياناً السلع األساسية والضرورية لألكثرية 
ــذى يطرح نفسه ويحتاج إلــى جــواب كــاٍف، هل يمكن  الباقية.. والــســؤال ال
للحكومة المصرية أن تستغنى عن خدمات صندوق النقد الدولى أو على األقل 
تحد من مطالباته ومشروطياته الخاصة بالتحرير الكامل لألسعار فى ظل 

اقتصاد يقع ما يقرب من ثلثه فى خندق الفقر  )27.8%(؟

دعم المواد 
البترولية 
فى العام 

المالى المقبل 
سينخفض 
بنحو 56%

رفع سعر أسطوانة 
البوتاجاز  إلى ما يقارب 
الضعف لتبلغ 75 جنيهًا

دور األسعار وأهميتها
  خالد عبدالرحمن 
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تمثل 47,3 مليون نسمة وتبلغ قوة عملها 23% من قوة العمل

معاناة الستات من السجون والمحاكم إلى الفقر والعنوسة والبطالة
فى فترة رئاسته الجديدة »البنات عايزة إيه« من أول رئيس وصفهن بعظيمات مصر

لــم يــكــن المشير عــبــد الــفــتــاح السيسى فــقــط هــو أول 
قائد عسكرى يطلب تفويًضا مــن الشعب وفــى مقدمته 
الــنــســاء لــيــحــارب اإلرهـــــاب الــمــحــتــمــل، كــمــا فــعــل الــرجــل 
فــى 26 يوليو 2013، ولكنه أيــضــًا إبـــان فــتــرة توليه وزارة 
ــادر بــفــك كـــرب الــغــارمــات وإطـــاق  ــان أول مــن بــ الـــدفـــاع كـ
ســراح المسجونات على خلفية قضايا الديون و»تجهيز 
البنات«، ولم ينكر المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى 
أنـــه يــحــتــرم الــمــرأة الــمــصــريــة، وأن بــنــات عائلته جميًعا 
يعتبرهن بناته، وحال فوزه ستصبح كل بنات مصر بناته، 
كما أثبتت صناديق االقتراع أن الكتلة التصويتية األكبر 
للمرشح الــذى أصبح رئيًسا لمصر عام 2014، كانت كتل 
ــع الــخــبــراء ذلــك إلــى أن الــمــرأة هــى األكثر  نسائية، وأرجـ
حــرًصــا على أمــن وطنها واســتــقــراره، ألنها تــرى فــى ذلك 
صيانة ألمنها وعرضها وكرامتها، على خلفية ما رأيناه 

بأعيننا على الشاشات يحدث لنساء سوريا والعراق.
وحــــيــــن جـــــاء »الـــســـيـــســـى« رئـــيـــًســـا لـــمـــصـــر فــــى فــتــرتــه 

األولـــى،اتـــخـــذ خـــطـــوات عـــديـــدة إلنــصــاف 
ــرأة، فـــى مــقــدمــتــهــا بــرنــامــج تــكــافــل  ــمــ الــ
ــــروض  ــــدم مـــعـــاشـــات وقـ ــذى قـ ــ ــة الــ ــرامــ وكــ
مــيــســرة لــلــنــســاء الــمــعــيــات، وســعــى إلــى 
تمكين المرأة خاًصة المعيلة والمعاقة 

والــفــقــيــرة، نــاهــيــك عـــن أن السيسى 
ــاء  ــــس يـــســـتـــقـــبـــل نـــسـ ــيـ ــ ــو أول رئـ ــ هــ
مــكــافــحــات داخــــل قــصــر االتــحــاديــة 

ويكرمهن بنفسه، وأشــهــرهــن »ُمنى« 
فــتــاة التريسيكل، و»صــيــصــة« التى 
تنكرت فى مابس الرجال وعملت 
ــة إلـــى  ــافـ ــاإلضـ ــة، بـ ــذيــ مـــاســـحـــة أحــ
المتبرعات لــصــنــدوق تحيا مصر 

وأمهات الشهداء، وفى عهده تحول عيد األم إلى مناسبة 
وطنية تحتفل بها الــدولــة  بجميع مستوياتها، كما كان 
أول مــن اقــتــحــم مــلــفــات اجتماعية شــائــكــة مــثــل الــطــاق 

الغيابى وزواج القاصرات.
ومـــؤخـــًرا خـــاض السيسى انــتــخــابــات رئــاســيــة جــديــدة، 
ــاز بـــواليـــة ثــانــيــة، بــنــســبــة تــصــويــت تــقــتــرب مـــن نسبة  ــ وفـ
ــرة الـــثـــانـــيـــة أكـــــد خـــبـــراء  ــمـ ــلـ ــة، ولـ ــقـ ــابـ االنـــتـــخـــابـــات الـــسـ
االنتخابات، أن الرجل الذى حصل على حوالى 21 مليون 
صوت، لديه على األقل 15 مليون صوت نسائى، وبالتالى 
ــإذا كــانــت الجمعية العمومية لــنــســاء مــصــر مــمــن لهن  فـ
حق التصويت تقترب من نصف إجمالى عدد المقيدين 
ــاث فـــى جـــداول  ــ بـــالـــجـــداول، فـــإن هـــذا يــعــنــى أن عـــدد اإلنـ
االنــتــخــابــات حـــوالـــى 30 مــلــيــون، حــصــل الــســيــســى على 
نصف أصواتهن أو أكثر، ليبقى السؤال هل الحب وحده 
يكفى، وهــل رقــص النساء أمــام اللجان دليًا كافًيا على 

حصولهن فى عهد السيسى على كامل حقوقهن.
وفــى هــذا السياق تؤكد األرقـــام أن 50% من 
نساء مصر مــازلــن تحت خــط الفقر، شاملة 
الــنــســاء الــمــعــيــات والـــعـــاجـــزات عـــن الــعــمــل، 
ناهيك عن ارتــفــاع معدالت البطالة بين 
الفتيات، وكــذلــك العنوسة المرتبطة 
بــارتــفــاع نــســبــة الــبــطــالــة بــيــن الــشــبــاب 
ــا، فــهــل قــــدم الـــرئـــيـــس وحــكــومــتــه  ــًضــ أيــ
ــا يــجــعــلــهــن يــرقــصــن  لـــنـــســـاء مـــصـــر مــ
فــرًحــا، أم أن الطير يرقص مذبوًحا 

من األلم.

المرأة المعيلة وحكايات رجال فقدوا رجولتهم ونساء »شايلين فوق طاقتهم«
منذ عهد الرئيس األســبــق حسنى مــبــارك تؤكد 
اإلحصائيات أن ثلث األســر المصرية تعولها إمرأة 
منفردة، مــا بين مطلقة وأرمــلــة وزوجـــة لرجل قرر 
أن يخلى طــرفــه، أو فتاة تعول والديها وأشقائها، 
تلك النسبة تتزايد بقوة، فى ظل وجود أكثر من 12 
مليون مطلقة، أكثر من 80% منهن فى سن الشباب، 
واألدهــى أن نسب االنفصال بدون طالق تتزايد من 
واقع قضايا الخلع والنفقة، وهو ما تحتاج معه المرأة 
إلى تمكين اقتصادى واجتماعى يمكنها من اإلنفاق 

على أسرتها بشكل كريم أو على األقل آدمى.
وحـــول مــعــانــاة الــنــســاء، نــشــرت مــؤخــًرا ورقــة 
بحثية بعنوان »المرأة المصرية فى تقرير أنشطة 
األعــمــال والــقــانــون لعام 2018« أعــدهــا الباحث 
عمرو خليل، تناول خاللها وضع المرأة المصرية 
ــصــادر نــهــايــة شهر  ــى ال ــدول فــى تــقــريــر الــبــنــك ال
مارس الماضى، حول المعوقات والقيود القانونية 
أمـــام األنشطة االقــتــصــاديــة للنساء فــى العالم، 
حيث يصدر البنك الدولى مثل هذه التقارير كل 

ــاع فى  عامين ليرصد منذ عشر ســنــوات األوضـ
189 دولة حول العالم، انطالًقا من فكرة أنه بات 
من الضرورى إزالــة القيود أمام المرأة للمشاركة 
اجتماعًيا واقتصادًيا،  ألن ذلــك من شأنه زيــادة 
إنتاجية العمالة بما يقارب 25% فى بعض البلدان، 
حيث يعد إتاحة تساوى الفرص أمــام النساء هو 
واجــب أخــالقــى قبل أن يكون قانونًيا، وبالتالى 
يجب أن يتم إلغاء كافة القوانين التى تنطوى على 
تمييز ضد المرأة، بما يعود بالنفع على المجتمع 
بكامله، فالنساء يمثلن قــوة دافــعــة قــويــة للنمو 
االقتصادى فى أى دولة، السيما وأنه من المعلوم 
أن النساء يتحكمن فى النصيب األكبر من اإلنفاق 

االستهالكى فى العالم.  
وفيما يتعلق بمصر، والتى  فيها أكثر من 75% من 
األسر، تعولها نساء سواء منفردات أو مشاركات مع 
األزواج، أوضحت الورقة البحثية أن كثيًرا من القيود 
والمعوقات ما زالت تواجه النشاط االقتصادى للمرأة 
المصرية، التى تمثل ما يقارب 47,3 مليون نسمة من 

المجتمع، وتبلغ قوة عملها حوالى 23% من إجمالى 
قوة العمل فى المجتمع.

وعــلــى جــانــب آخـــر سجلت دواًل مــثــل بريطانيا 
ونيوزيلندا وإسبانيا أعلى الــدرجــات فى مؤشرات 
تمكين المرأة اقتصادًيا واجتماعًيا، ولفت الباحث 
إلى أنه بشكل عام حصلت الــدول ذات االقتصادات 
المرتفعة الــدخــل فــى منظمة التعاون االقتصادى 
والتنمية على أعلى متوسط الــدرجــات فــى معظم 
مؤشرات تمكين النساء، وهى سبعة مؤشرات تشمل 
ــى الــمــؤســســات، واســتــخــدام الــعــقــارات،  الــوصــول إل
والــحــصــول عــلــى وظــيــفــة، وتــقــديــم حــوافــز للعمل، 
والتقاضى، والجدارة االئتمانية، وحماية النساء من 

العنف.
الجدير بالذكر أنه لم يحصل أى اقتصاد هذا 
الــعــام على مجموع الــدرجــات النهائية، حيث ما 
زالت النساء فى بلدان العالم المتقدمة والنامية 
ــول أنشطتها  عــلــى الـــســـواء تــعــانــى مــن قــيــود حـ

االقتصادية.

أورد الباحث عمرو خليل فى دراســتــه، عدة 
مؤشرات فى مقدمتها الوصول إلى المؤسسات،  
وبحسب تقرير البنك الــدولــى حصلت مصر 
على 64 درجــة مــن مجموع 100 درجـــة، وهى 
درجة متوسطة، أرجعها الباحث إلى أن المرأة 
المصرية وإن كانت تتمتع بالمساواة مع الرجل 
فى حق الحصول على وظيفة، وتسجيل األعمال 
التجارية وفتح الحسابات المصرفية، وكذلك 
حــريــة توقيع الــعــقــود، واخــتــيــار مــكــان العيش، 
وحرية السفر إلــى الــخــارج، إال أنها تعانى من 
بعض الحواجز التى تعوق مشاركتها االقتصادية 
فــى المجتمع، مــثــل اشــتــراط الــحــصــول على 
موافقة الــزوج عند التقدم للحصول على جواز 
السفر، حيث يشير التقرير إلى أن النساء فى 
مصر ملزمات بطاعة األزواج، وكــذلــك عدم 
ــزوج، هذا  الخروج من المنزل بــدون موافقة ال
ــود قــيــود حـــول إدارتـــهـــا لمنزل  فــضــالً عــن وجـ
ــار »خــلــيــل« إلـــى أن الــدســتــور  ــة، وأشــ ــزوجــي ال
الــمــصــرى الــصــادر عــام 2014 حـــاول معالجة 
بعض المعوقات التى تمنع المرأة من المشاركة 

االقــتــصــاديــة واالجتماعية، حيث تــوجــد مــادة 
لمنع التمييز حسب الــنــوع االجــتــمــاعــى، كما 
ينص الدستور على حصة )كوتة( بنسبة %25 
للنساء فى المجالس المحلية، هذا فضالً عن 
أن قانون االنتخابات ينص على تخصيص %10 
مــن المقاعد البرلمانية للنساء، األمــر الــذى 
يعنى أن المشرع المصرى يعمل على إنصاف 
المرأة ودفعها للمناصب القيادية فى الدولة، 
والــمــشــاركــة فــى اتــخــاذ الـــقـــرارات الــهــامــة فى 
المجاالت المختلفة، وهــو واقــع يتحقق حالًيا 
بشكل تدريجى، بدليل وجــود حوالى 90 نائبة 
فى البرلمان، ألول مرة فى تاريخ مصر، ناهيك 
عــن تعيين 6 وزيـــرات فــى الحكومة الحالية، 
وإسناد حقائب وزارية لهن لم تتوالها نساء من 
قبل، باإلضافة إلى تعيين أول سيدة فى منصب 
محافظ، ومازالت النساء تطالبن بالمزيد من 
التفعيل للدستور فيما يتعلق بالمساواة بين 
الرجل والــمــرأة، بل ويطالبن أحياًنا بالتمييز 
اإليجابى للمرأة خاصة فى تقديم حوافز للعمل 

والمشاركة االقتصادية والسياسية.

أبرزها اشتراط موافقة الزوج قبل السفر أو الخروج

وظائف »للرجال فقط«

أخطرها الحرمان من الميراث والعنف والتحرش

قانون العمل منحها بعض االمتيازات ولم يخلو من المعوقات

خفايا اضطهاد النساء فى المجتمعات الريفية والفقيرة
فيما يتعلق بالمؤشر الخاص باستخدام 
العقارات، الــذى يهدف إلى توثيق البلدان 
الــتــى ال تملك فيها الــنــســاء نــفــس حقوق 
الملكية التى يحظى بها الرجال، ما يجعل 
من الصعب على النساء استخدام العقارات 
كــضــمــانــة لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، فقد 
ــة فـــى هــذا  حــصــلــت مــصــر عــلــى 40 درجــ
المؤشر، وهى درجــة متدنية، فعلى الرغم 
مــن أن الــقــانــون الــمــصــرى يعطى الــمــرأة 
كما للرجل مــن حــقــوق فــى الــتــصــرف فى 
ممتلكاتها الخاصة، إال أن المرأة المصرية 
ما زالت تعانى من إهدار حقوقها فى قضية 
المواريث فى المجتمع، خاًصة فى بعض 

المجتمعات الريفية والطبقات الُدنيا.
ومــن المعروف أيــًضــا أن ظــاهــرة العنف 
ضد المرأة تظهر بشكل أكثر وضوًحا فى 
تلك المجتمعات الفقيرة واألقــل تحضًرا، 
ومــع ذلــك فيما يتعلق بحماية النساء من 
العنف، حصلت مصر على 60 درجــة فى 
هــذا الــمــؤشــر، وهــى درجــة جيدة إلــى حد 
ما، حيث تتمتع مصر بوجود قوانين تتعلق 
بالتحرش الجنسى فى العمل، وكذلك فى 
التعليم، واألمــاكــن الــعــامــة، وبــالــرغــم من 
وجود تلك القوانين فإن التقرير يشير إلى 
عدم وجود تشريع فى مصر يتناول العنف 
األســـرى على وجــه الــتــحــديــد، كما تعانى 
المرأة المصرية من المضايقات فى ميدان 
العمل، مع غياب سبل إنصاف مدنية ضد 

التحرش الجنسى فى العمل.
ــاق مــتــصــل حــصــلــت مــصــر فى  ــى ســي وفـ
المؤشر الخاص بالجدارة االئتمانية على 

25 درجة، وهى درجة متدنية، ويرجع ذلك 
إلــى عــدم وجـــود قوانين تنص على حظر 
ــى االئــتــمــان فــى حــالــة التمييز  الــوصــول إل
على أساس الجنس أو على أساس الحالة 
ــدم تقديم  ــذا فــضــالً عــن عـ الــزوجــيــة، هـ
شركات المرافق المعلومات إلــى وكــاالت 

االئتمان.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــصــر سجلت 
ــات متوسطة فــى غالبية مــؤشــرات  درجــ
الــتــقــريــر، ولــكــن الــوضــع جــاء مختلًفا فى 
المؤشر المتعلق بالوصول إلــى المحاكم 
)التقاضى(، حيث حصلت مصر على 75 
درجة، وهى درجة مرتفعة نسبًيا، ويرجع 
ذلك إلى ما يفرضه الدستور والقانون 
المصرى فيما يتعلق بالتساوى بين 
ــرجــل فــى الــشــهــادة أمــام  ــمــرأة وال ال

الــقــضــاء، وكــذلــك يــنــص الــقــانــون 
ــاء لجنة  ــشـ ــى إنـ الــمــصــرى عــل

لمكافحة التمييز ضد المرأة، 
ومع ذلك فإن التقرير يشير 

إلى ضرورة إجراء بعض 
اإلصــــــــالحــــــــات 

ــة  ــ ــي ــ ــون ــ ــان ــ ــق ــ ال
ــول تــقــديــم  حــ
المساعدات 
ــة  ــي ــون ــان ــق ال
ــرأة  ــ ــ ــم ــ ــ ــل ــ ــ ل
فيما يتعلق 
بـــــــاألمـــــــور 
ــة  ــ ــي ــ ــدن ــ ــم ــ ال

والعائلية.

حصلت مصر على 59 درجة فى المؤشر الخاص 
بحق الحصول على العمل، وهــى درجــة متوسطة، 
حيث يشير تقرير البنك الــدولــى إلــى أن القانون 
المصرى ينص على حصول المرأة على ما ال يقل عن 
ثلثى أجورها خالل األسابيع األربعة عشر األولى أو 
مدة اإلجازة إذا كانت أقصر، كما يكفل عدم التمييز 
على أســاس نــوع الجنس فــى العمل، وكــذلــك حظر 
فصل النساء الحوامل، كما منح الــمــرأة الحق فى 
العمل نفس ساعات الليل كالرجال، وينص القانون 
أيًضا على التساوى فى سن التقاعد اإللزامى للرجل 
والمرأة، وكذلك على المساواة بين الرجل والمرأة 
فى األعمار التى يمكن التقاعد فيها مع استحقاقات 
المعاش التقاعدى وكــذلــك استحقاقات التقاعد 

الجزئى.
وبالرغم من ذلك فما زالت هناك بعض المعوقات 
أمام عمل المرأة فى مصر، من بينها أن القانون ال 
يــفــرض الــمــســاواة بين الجنسين فــى األجــر 
عن العمل متساوى القيمة، كما تعانى 
ــرأة الــمــصــريــة مـــن مــعــوقــات  ــمـ الـ
فــى بيئة العمل تتمثل فــى عدم 
حصولها على المرونة الكافية 
الــمــتــوافــرة لــلــرجــل فــى العمل، 
وكذلك عدم القدرة على التقدم 
إلــى جميع األعمال خاصة التى 
تتمتع بالخطورة أو المرفوضة 

مجتمعًيا مثل التعدين والمصانع وأعمال البناء، كما 
أنها ال تستطيع القيام بنفس المهام فى العمل مثل 
الــرجــال، وهــى الفكرة التى ناقشها فيلم »للرجال 
ــرن، ومـــازالـــت تلقى  ــى نــصــف قـ فــقــط«، قــبــل حــوال

بظاللها على الواقع العملى.
أما عن المؤشر الخاص بتقديم حوافز العمل، فقد 
حصلت مصر على 60 درجة فى هذا المؤشر، ويرجع 
هذا االرتفاع النسبى لهذا المؤشر إلى وجود بعض 
العوامل التى من شأنها دعم عمل المرأة المصرية، 
حيث ينص قانون العمل المصرى على إجازة أمومة 
مدفوعة األجر بالكامل لمدة 90 يوًما، وعدم فصل 
النساء الحوامل، ومنع تزويج الفتيات دون السن 
القانونى وهــو 18 عاما دون استثناء، كما تحرص 
الحكومة على تقديم خدمات رعاية األطفال وتقديم 

التعليم االبتدائى بشكل مجانى.
 ومع ذلك أوضحت الدراسة أن المرأة المصرية 
ما زالت تواجه بعض المعوقات فيما يتعلق بحوافز 
العمل، لعل أهمها هــو عــدم ضمان الحصول على 
درجة وظيفية متساوية مع الرجل بعد إجازة األمومة، 
وكذلك عدم الحصول على إعفاءات ضريبية فيما 

يتعلق بحضانة األطفال.
ويتضح ذلــك فى القطاع الخاص تحديًدا حيث 
ال يفضل بعض أصحاب الشركات تعيين الفتيات 
من البداية، بسبب اتجاههن للتغيب عن العمل بعد 

الزواج والحمل واإلنجاب.

سالسل من 
القيود تحاصر 
»بنات حواء« 

  إيمان بدر
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فى البداية استهل التقرير مالحظاته بالتعليق على 
محمص المراجل البالغ تكلفته 2.146 مليون جنيه، 
والــذى كــان قد تم تــوريــده إلــى الدلتا للسكر من شركة 
السكر والصناعات التكاملية، منذ عام 2012، ومن وقتها 
وهــو مــدرج ضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ، 
بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى الخاص بإدراج 
مثل هــذه األمـــور ضمن األصـــول الــثــابــتــة، مــع ضــرورة 
عمل حساب إهالك له، حيث كانت الشركة قد اشترته 
الستخدامه فى حاالت طوارئ التشغيل، و ال يوجد مبرر 
إلدراج قيمته ضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ، 
وأوصــى التقرير بضرورة االلتزام بما جاء فى المعايير 

المحاسبية المتعلقة بهذا الشأن.
وفى ملف األصول الثابتة أيضاً رصد التقرير مخالفة 
أخرى تتمثل فى أن الحساب تضمن 1.718 مليون جنيه، 
تحت مسمى مهبط للطائرات، ومــســار الــزيــارة خــارج 
المصنع، والــذى يستخدم حالياً كجراج للسيارات، فى 
مخالفة صريحة للمعيار المحاسبى المصرى الخاص 
باضمحالل قيمة األصـــول بشأن هــذه الــحــالــة، وأشــار 
التقرير إلــى ضــرورة مــراعــاة ما ورد بمعيار المحاسبة 
ــراء التصويب الـــالزم فــى ضوء  المصرى رقــم 31، وإجـ

المعايير واللوائح. 
أما عن حساب المشروعات تحت التنفيذ فقد اشتمل 
على نحو 6.826 مليون جنيه، تحت مسمى مخزن 
الــمــشــروعــات، يمثل قيمة قطع غــيــار ومـــواد ومهمات 
متنوعة كان يتعين إدراجها بحساب المخزون السلعى، فى 
حين تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه على السجالت 
بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها وتحت إشراف الجهاز 
المركزى للمحاسبات، الذى رصد فى تقريره العديد من 
المالحظات، فى مقدمتها عدم جرد مخزون اإلنتاج التام 
من السكر، البالغ نحو 118345 طن، وكذا مخزون الحجر 
الجيرى، البالغ كميته 11349 طن، حيث تم إثباتها طبقاً 
لــأرصــدة الدفترية لهما، وبقيمة بلغت 706.5 مليون 

جنيه للسكر، و13.2 مليون جنيه للحجر الجيرى.
وواصل التقرير كشف المخالفات التى ظهرت فى ملف 
جــرد المخزون، ومــن بينها أيضاً أن المخزون السلعى 
تضمن أصناف راكدة وبطيئة الحركة بلغت قيمة ما أمكن 
حصره منها نحو 1.6 مليون جنيه، واألخــطــر أن هذه 
الرواكد تضمنت أصناف منتهية الصالحية وأخرى قاربت 
على االنتهاء، وأوصى التقرير بضرورة التصرف فى هذه 
المنتجات بشكل يحقق ربحية للشركة وال يضر بسمعتها 

لدى العمالء. 
وتــطــرق التقرير إلــى جزئية أخـــرى، تتعلق بتكاليف 
اإلنتاج، موضحاً أن تكاليف إنتاج السكر تضمنت مبلغ 
ــة وتمويلية،  ــ 60.33 مليون جنيه، كــمــصــروفــات إداري
الفتاً إلــى أنها ال تعد من تكاليف اإلنتاج طبقاً للمعيار 
ــه ال تعد من  المحاسبى الــمــصــرى الـــذى ينص على أن
تكاليف اإلنتاج جميع المصروفات اإلدارية التى ال تسهم 
فى الوصول بالمخزون إلى حالته الراهنة، وما لذلك من 
أثــر على الــزيــادة فى قيمة مخزون اإلنتاج التام، وشدد 
مراقب الحسابات الذى أعد التقرير على وجوب إعادة 
دراسة عناصر التكاليف وإعادة إعداد القوائم المالية بما 

يتفق مع معايير المحاسبة المصرية. 
وفى السياق ذاته تضمنت تكاليف اإلنتاج أيضاً خطأ 
بنحو 1.25 مليون جنيه، قيمة اهالك فرن اللب والذى 
ــم إيــقــاف تشغيله  ــان قــد انفجر فــى أبــريــل 2016، وت ك

بالكامل فــى 2017، لحين االنــتــهــاء مــن أعــمــال إعــادة 
تأهيله.

ويستمر التقرير فــى التعليق على حــســاب تكاليف 
اإلنتاج، مشيراً إلى أنه تم خصم نسبة 6 بالمائة للعلف، 
و5 بالمائة لــلــمــوالس، مــن إجمالى التكلفة الصناعية 
للسكر، وذلك لمقابلة تكاليف إنتاج هذين المنتجين، دون 

إعــادة دراســة هذه النسبة للوقوف على مدى  صحتها، 
خاصةً فى ضوء ما تبين حول زيادة التكاليف المحتسبة 
طبقاً لهذه الطريقة عــن التكلفة الفعلية بــزيــادة بلغت 
قيمتها نحو 16.16 مليون جنيه، مما أدى إلــى تحقيق 
خسارة للسكر، الذى هو المنتج الرئيسى للشركة، بلغت 
إجماليها نحو 137 مليون جنيه، وبالطبع أكد التقرير على 

أنه يستوجب مراعاة الدقة فى تحديد تكلفة المنتجات 
وإثبات الحسابات المختصة بالقوائم المالية على النحو 

الصحيح. 
ومثلما ال تهتم إدارة شــركــة الــدلــتــا للسكر بإثبات 
حساباتها والتدقيق فــى أقــامــهــا، لــم تلتفت أيــضــاً إلى 
أهمية إجراء المطابقات الالزمة مع الهيئة العامة للسلع 
التموينية، حيث ظهر رصيد الهيئة مدينا بدفاتر الشركة 
بنحو 37.86 مليون جنيه، وشــدد التقرير على ضرورة 
إجراء المطابقة مع الهيئة، كما لفت نظر القائمين على 
ــى أصحاب  إدارة الشركة بأنها أرســلــت مــصــادقــات إل
األرصـــدة المدينة والدائنة، لكن لم يــرد لـــإدارة ردودا 

بشأنها، حتى تاريخ إعداد التقرير الرقابى. 
وعلى جانب آخر قامت الشركة بحساب وتعلية مبلغ 
146.3 مليون جنيه، لصالح صــنــدوق مــوازنــة أسعار 
السكر، وذلك عن كمية 142656 طن مباعة من السكر 
التجارى، و كمية 2916.75 طن من السكر الصناعى، 
بواقع 1000 جنيه للطن بالنسبة للسكر التجارى، و1250 
جنيه لطن السكر الصناعى، وكشف التقرير عن عدم 
صحة هذا المبلغ، نظراً ألن فئات التحاسب هذه تخالف 
الفئات الـــواردة بــقــرارات لجنة تــداول السكر، والمبلغة 
للشركة فى فبراير 2018، علماً بــأن الشركة ذاتها لم 
تقم بحساب وتعلية أى مبالغ لصالح صــنــدوق موازنة 
أسعار السكر هذا اعتباراً من أغسطس 2017، وحتى 
حلول العام الجارى، األمر الذى يقتضى إجراء التصويب 
الالزم لما لذلك من آثار على نتائج األعمال وعلى المركز 
المالى للشركة، حسبما أفــاد تقرير الجهاز المركزى 

للمحاسبات. 
وفيما يتعلق بنشاط شركة الدلتا فــى مجال تكرير 
السكر، أوضح التقرير أنها قامت بتكرير كمية 161491 
طن سكر خام لصالح هيئة السلع التموينية، مقابل 1000 
جنيه للطن، وذلك بموجب عقد غير مؤرخ وقد نتج عن 
عملية التكرير هذه وفرا عن معدل الفاقد الوارد بالعقد، 
قدره 2615 طن سكر أبيض، فضالً عن كمية 5400 طن 
موالس، أدرجتها الشركة ضمن مخزون اإلنتاج التام آخر 
المدة، طبقاً لتكلفة الطن من إنتاجها، وبقيمة إجمالية 
بلغت 20.4 مليون جنيه، وطالب التقرير بضرورة بحث 
األمــر مــع هيئة السلع التموينية لتحديد مــدى أحقية 

الشركة فى االحتفاظ بهذه الكميات والمبالغ.

بالمستندات والوقائع: مخالفات »على كل لون« فى شركة الدلتا للسكر
حقيقة عودة أزمة السكر مع قرب حلول شهر رمضان

عادًة ما يتنبأ الخبراء بأزمات نقص فى 
بعض السلع التموينية وارتفاع أسعارها 

مع حلول شهر رمضان المبارك، الذى 
أصبح على األبواب ويأتى بعده كالعادة 
عيد الفطر، حيث تستمر أزمات نقص 

سلع فى مقدمتها السكر، وغيره من المواد 
الغذائية التموينية. 

و فى الغالب ترجع أزمة الزيت على سبيل 
المثال إلى عدم وجود مصنع عمالق 

إلنتاجه، ما دفع بعض اإلعالميين إلى 
مطالبة القوات المسلحة ووزارة اإلنتاج 

الحربى بإنشاء مصنع للزيوت، أما عن 
السكر فلدينا شركات ومصانع عمالقة 
تعمل فى مجال صناعة السكر، ولكنها 

مثل غيرها من الشركات الحكومية تعانى 
من المخالفات وتنخر فى جذورها الخسائر 

والتجاوزات. 
وحول األداء المالى واإلدارى لشركة الدلتا 
للسكر، أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات 

تقريره مؤخرًا، ليرصد باألرقام والوقائع ما 
يجرى داخل الشركة.  
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 مليون جنيه خسارة 
بسبب تكاليف إنتاج 

العلف والموالس 

 مليون جنيه مشكوك 
فى أحقية الشركة فى 

االحتفاظ بها

رصيد هيئة السلع التموينية ظهر مدينًا بنحو 37.86 مليون جنيه 

أسرار عدم جرد مخزون اإلنتاج التام من 
السكر البالغ قيمته 706.5 مليون جنيه

خطأ بـ146 مليون 
جنيه فى صندوق 

موازنة أسعار السكر 

فضيحة.. صرف مكافأة العضو المنتدب بدون وجه حقإهدار الماليين فى تعامالت الموردين بالداخل والخارج
مديونيات بال ضمانات ومسحوبات منذ سنوات 

وأصناف غير مطابقة للمواصفات
20 مليون جنيه مهددة بالضياع فى صندوق األجور

على صعيد تعامالت الشركة مع العمالء 
والموردين أوضــح المركزى للمحاسبات فى 
تقريره أن حــســاب الــمــورديــن يتضمن 3.2 
مليون جنيه، قيمة مديونية بــال ضمانات 
مرحلة منذ عام 2012، على موردى البنجر، 
تمثل قيمة مسحوبات الموردين من تقاوى 
البنجر، التى لم تــورد المحاصيل الخاصة 
ــاف الــغــيــر مطابقة  بــهــا، نــاهــيــك عــن األصــن
ــتــى وردت ضــمــن الــرصــيــد  لــلــمــواصــفــات ال
المدين لحساب مــوردى الــخــارج، علماً بأن 
تلك الطلبية تم فحصها واستالمها أواخــر 

ــازال الحساب  ــ عـــام 2017 الــمــنــقــضــى، ومـ
يتضمن قيمتها، حيث أوصى التقرير بضرورة 

تسويتها. 
أمـــا عــن حــســاب الــمــديــنــون والــحــســابــات 
المدينة األخـــرى فقد تضمن 4.94 مليون 
جنيه، تحت مسمى بضائع تحت االستالم، 
ــا ضــمــن حــســاب  ــارهـ ــهـ ــب إظـ ــواجــ ــ كــــان ال
االعتمادات المستندية، ألنها تمثل اعتمادات 
مفتوحة لشراء مستلزمات إنتاج من الخارج، 
وشدد التقرير على أهمية إدراج تلك المبالغ 

ضمت حساب االعتمادات المستندية.

ــدم االلـــتـــزام  اســـتـــمـــراراً لــســيــاســة عـ
ــط  ــحــائ ــرض ال ــ ـــرب عـ ــوائـــح وضـــ ــلـ ــالـ بـ
بالمعايير، رصد التقرير جديدة فى ملف 
األجور، تتمثل فى تحميل حساب األجور 
بمبلغ نحو 20.3 مليون جنيه، قيمة 
مساهمات الشركة فى صندوق التأمين 
الخاص للعاملين، طبقاً لموافقة مجلس 
اإلدارة منذ عام 2013، بتمويل الصندوق 
بنسبة 36 بالمائة من األجــور األساسية 
السنوية فى يناير من كل عــام، ومــن ثم 
تتمثل المخالفة فــى عــدم عــرض هذا 
اإلجراء على الجمعية العمومية للشركة، 
حيث أكد التقرير على أنه يتعين العرض 
عــلــى الجمعية مــع اســتــبــعــاد مــا يخص 

المصنع من تكلفة اإلنتاج. 
فيما رصـــد الــتــقــريــر مخالفة تتعلق 
بصرف مبالغ مالية كبيرة على سبيل 
المكافآت للعضو المنتدب السابق، بلغت 
قيمتها 73333 جنيها، تــحــت مسمى 
مكافأة نهاية الخدمة، على الرغم من 
عـــدم أحقيته فــى الــحــصــول عــلــى تلك 
المكافأة لكونه من غير العاملين بالشركة 
وبالمخالفة لقانون الشركات والئحته 
التنفيذية، واألدهـــى أن مجلس اإلدارة 
وافق على صرف هذا المبلغ بالمخالفة 
للنظام األســاســى للشركة ذاتــهــا، حيث 
أوصــى التقرير بضرورة استرداد ما تم 

صرفه بدون وجه حق.

تتضمن 80 مليون جنيه تحت مسمى احتياطى تجديدات

مخالفة بـ87 مليون جنيه 
فى بند االحتياطيات

كشفت التقارير الرسمية أن الشركة تخالف اللوائح 
والمعايير، وال تهتم بــإجــراء التسويات والتصويبات 
والمطابقات، تتمسك بأن يكون لديها بند لالحتياطات، 
جاء هو اآلخر مليئاً بالمخالفات ذات األرقام المليونية، 
حيث تضمنت االحتياطات مبلغ 80 مليون جنيه، تحت 
مسمى احتياطى تجديدات مكون منذ عــدة سنوات، 
وأيضاً تضمنت تلك الحسابات مبلغ 7.47 مليون جنيه 
كاحتياطى رأسمالى، وتكمن المخالفة فى أن النظام 
األساسى للشركة وتعديالته  لم ينص على تكوين مثل 
هذه االحتياطيات، التى أوصى التقرير بضرورة إتخاذ 

اإلجراءات الالزمة حيالها.
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السبت القادم.. سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية 
المتهمة بالرشوة أمام محكمة الجنايات

تــواصــل الــدائــرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب 
القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية 
المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد 
وحسام فتحى، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت 
الــقــادم، برئاسة المستشار أســامــة جــامــع، محاكمة 
سعاد الخولى نائب محافظ اإلسكندرية سابقا، و6 
آخــريــن، فــى اتهامهم بطلب وتقديم وتلقى رشــاوى 
مالية ألداء موظف عمومى عمل من أعمال وظيفته 

واإلخالل بواجباته، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
 كــان النائب الــعــام المستشار نبيل أحمد صــادق 

ــاد الــخــولــى وبــقــيــة الــمــتــهــمــيــن، إلــى  ــال ســع قـــد أحــ
محكمة الجنايات أواخــر نوفمبر الماضى، فى ختام 
التحقيقات الــتــى أجرتها نيابة أمــن الــدولــة العليا 
بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام األول 

للنيابة.
 وباشرت النيابة التحقيقات فى ضوء ما أسفرت 
عنه تحريات هيئة الرقابة اإلداريــة وما كشفت عنه 
ــمــأذون بها مــن النيابة، واعــتــرافــات  التسجيالت ال
المتهمين، حيث ثبت طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد 
الرحيم الخولى 20 ألــف جنيه ومــأكــوالت بقيمة 17 

ألفا و250 جنيها مــن مالكى مــشــروع واحــة خطاب 
لــلــمــأكــوالت الــبــدويــة مقابل إنــهــاء إجــــراءات تقنين 
وضــع اليد على قطعة األرض المقام عليها مبانى 
المشروع لعدم تنفيذ قـــرارات اإلزالـــة الــصــادر لها، 
وكــذلــك إصـــدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع 
وفــق برنامج )مشروعك( دون توقيع غرامات عليه، 
وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير 
إدارة شئون البيئة بمحافظة اإلسكندرية بتحريض من 
المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية 

مخالفات بيئية بالمشروع.

22 أبريل.. الحكم فى دعوى إسقاط 
الجنسية عن يوسف بطرس غالى

استئناف جلسات إعادة محاكمة مرسى و23 
آخرين فى »التخابر مع حماس« 26 أبريل

تصدر الــدائــرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، 
برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،  
االحد القادم، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، 
والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى 

وزير المالية األسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 47710 لسنة 6٨ق، والتى اختصمت 
وزيــر الداخلية، إنه أشيع، يوم اإلثنين 14 أبريل 2014، أن اإلنتربول 
ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى 
فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيًذا ألمر الضبط 
واإلحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور 
أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغالل 

نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
وأضــافــت الــدعــوى: »بعد ذلــك بما ال يزيد على ساعة زمنية نشر 
تصحيح لــهــذا الــخــبــر، حيث إن المتهم يــوســف بــطــرس غــالــى أبــرز 

للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه الجئ سياسى«.
ويواجه يوسف بطرس غالى، وزيــر المالية األسبق، عدة اتهامات، 
وتعتبر القضية المعروفة إعالمًيا بـ»اللوحات المعدنية« أحــد أبرز 
القضايا التى يواجهها بطرس غــالــى، حيث صــدر فيها ضــده حكم 

بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية.

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، 
والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة،، نظر جلسات قضية إعادة محاكمة 
الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة 
اإلخــوان اإلرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى 
قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج 
البالد، وإفشاء أسرار األمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح 
داخــل مصر وخارجها بقصد اإلعــداد لعمليات إرهابية داخــل األراضــى 

المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، يوم 26 أبريل الحالى.
 كانت النيابة العامة قد أسندت إلــى المتهمين تهم التخابر مع 
منظمات أجنبية خارج البالد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البالد، 
وإفشاء أسرار الدفاع عن البالد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، 
وتمويل اإلرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى 
لإلخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقالل البالد ووحدتها 
وســالمــة أراضــيــهــا،  وأظــهــرت التحقيقات أن المتهمين اتــحــدوا مع 
عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما 
تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعالميا بتلقى 
دورات خــارج البالد فى كيفية إطــالق الشائعات وتوجيه الــرأى العام 
لخدمة أغــراض التنظيم الــدولــى لــإلخــوان، وفتح قنوات اتصال مع 

الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.

تواصل الــدائــرة التانية بمحكمة القضاء اإلدارى، 
برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس 
مجلس الدولة، األحد القادم،  نظر االستشكال الذى 
يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطالن قرار إنشاء 
»غرفة اإلعــالم«، وتعيين محمد األمين رئيًسا لها، مع 

وقف قرار ظهور مرتضى منصور فى اإلعالم.
واختصم االستشكال رقــم 3160 المقام مــن رجل 
األعمال محمد األمين، بصفته رئيس الغرفة، كال من 
مرتضى منصور وآخرين، مؤكًدا أن الحكم صدر بفهم 

خاطئ لصحيح حكم القانون.

القضاء اإلدارى 
يحدد مصير غرفة 

صناعة اإلعالم 

تستأنف الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، 
برئاسة المستشار محمد الشوربجى وعضوية المستشارين جوزيف 
إدوارد ومحمد سلمان ، محاكمة وزيـــر السياحة األســبــق زهير 
جرانة فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعالميا بـ»تراخيص 
الشركات«، لسماع مرافعة الــدفــاع واالطـــالع على مذكرة 

النيابة.

إعادة محاكمة زهير جرانة 
بقضية تراخيص الشركات 

القضاء اإلدارى ينظر تجديد عضوية المحامين 
مع إلزام الجهات بالتعامل مع العضويات السابقة

تنظر الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة  - اليوم 
-  أولى جلسات الدعوى والتى حملت رقم 31٨04 لسنة 72 قضائية  المقامة 
من مصطفى شعبان المحامى، واختصمت  كل من نقيب المحامين  ووزير 
ــر الداخلية..  وطالبت الــدعــوى، بتنفيذ الحكم الصادر من  العدل  ووزي
محكمة القضاء اإلدارى بتجديد عضوية المحامين مع إلزام جميع الجهات 

بالتعامل مع العضويات السابقة لهم.

تستأنف محكمة مستأنف القاهرة 
لألمور المستعجلة، نظر  االستئناف على 
حكم أول درجة بعدم االختصاص بحظر 
ومــنــع تــرشــح القضاة وأعــضــاء الهيئات 
القضائية، لــرئــاســة وعــضــويــة مجالس 
إدارات األندية لجلسة 26 ابريل الحالى 

للنطق بالحكم.
وجـــاء فــى االستئناف الـــذى اختصم، 
رئيس مجلس الهيئات القضائية، رئيس 
هيئة الــرقــابــة اإلداريـــــة، أن المحامى 

ــام الــدعــوى رقم  محمد حامد ســالــم، أق
2577 لسنة 2017 مستعجل القاهرة 
طالبا الحكم فى مــادة مستعجلة بحظر 
ومــنــع تــرشــح القضاة وأعــضــاء الهيئات 
القضائية، لــرئــاســة وعــضــويــة مجالس 
إدارات األنــديــة، والـــذى يمثل مساسا 
خــطــيــًرا بــاســتــقــالل الــقــضــاء ومخالف 

للقانون وينال من كرامة وهيبة القضاة.
ــاف، أن اســتــقــالل  ــن ــئ ــاف االســت ــ وأضـ
القضاء والحفاظ على سمعته وهيبته 

والحرص على كرامة القضاة هو أمر فى 
غاية األهمية ويفرض دائًما وأبــًدا حالة 
االستعجال والخطر إذا ما تم المساس 
بها، وينبغى أن يكون القضاة أنفسهم 
حريصين على استمرار هــذه الثوابت، 
الفتا إلى أن حالة االستعجال والخطر فى 
هذه الدعوى قوامها المساس باستقالل 
ــى حــالــة مــســتــمــرة طـــوال  ــضــاء وهــ ــق ال
الوقت غير مرتبطة بنتائج االنتخابات 

الرياضية.

26 أبريل.. الحكم فى استئناف عدم االختصاص 
لمنع ترشح القضاة لرئاسة األندية

األحد القادم.. الحكم فى دعوى أحقية محمد 
هاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة األزهر

فى دعوى أمام مفوضى مجلس الدولة

أيمن نور يطالب بإلغاء 
قرار إحالته للجنح

إعادة محاكمة 10 متهمين 
بقضية »أحداث الدستورية«

22 أبريل.. الحكم فى دعوى إلغاء 
قرار حجب موقع قناة الشرق

تصدر محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، األحد القادم، حكمها 
فى الدعوى المقامة من محمد محمود أحمد هاشم، نائب رئيس جامعة 
األزهر للوجه البحرى، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 
لسنة 2017 والــذى يتضمن تكليف محمد حسين عبد العزيز بالقيام 

بأعمال رئيس جامعة األزهر وأحقية الطالب فى ذلك.
  اختصمت الدعوى رقــم 47427 لسنة 71 قضائية، كل مــن، شيخ 

األزهر الشريف ورئيس جامعة األزهر.

ــى مفوضين بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس  تنظر الــدائــرة األول
الدولة، غداً، الدعوى المقامة من أيمن نور، ويطالب فيها ببطالن وإلغاء 
قرار إحالته للجنح فى القضية رقم 2٨45 لسنة 2107، لعدم إعالنه 

على مقر إقامته بدولة تركيا.
وذكـــرت الــدعــوى التى حملت رقــم 47٩3٨ لسنة 71 قضائية، أن 
المدعى له مكان معلوم بتركيا، وهــو صاحب قناة الشرق التى تبث 
إرسالها من تركيا، وأنــه تم اتهامه فى جنحة بالتجمع الخامس دون 

إعالنه بالطريق القانونى.

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل 
ــادم، لنظر أولـــى جلسات إعــادة  ــق بعبش، جلسة  األثــنــيــن ال
محاكمة 10متهمين بقضية »أحداث الدستورية« التى وقعت فى 

3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة.
 ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون 

تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.

تصدر الــدائــرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، 
برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 
حكمها فى دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة 
بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر للحكم بجلسة 
يوم األحد القادم 22 أبريل. اختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، 

رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

الخولى

مرتضى

األمين

جرانة

عاشور

الطيبهاشمنور

غالى
مرسى
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تعليمات مشددة 
لقيادات ماسبيرو بعدم 

إغالق التليفونات

تهديدات بتقديم شكاوى 
ضد قيادات التليفزيون 

إلى مؤسسة الرئاسة

تــزامــنــا مــع بــدء فــتــرة رئاسية 
جـــديـــدة لــلــرئــيــس الــســيــســى.. 
ــن  رئيس الهيئة  ــل حسين زي أرس
الوطنية لإلعالم خطابات  لرؤساء 
القطاعات والــقــنــوات واإلدارات 
المركزية بناء على تعليمات من 
جهات عليا.. الخطابات تضمنت 
ــادات بكل  ــيـ ــقـ إبـــــالغ هـــــؤالء الـ
القطاعات بعدم إغالق تليفوناتهم 
ــب والــــرد  ــب ــة ألى س ــول ــم ــح ــم ال
عليها فى أى وقــت.. كما تضمنت 
مطالبتهم بكتابة جميع أرقــام 
ــة واألرقـــام  ــي تليفوناتهم األرض
الداخلية »بــى. بــى. إكــس« داخل 
المبنى وكذلك أرقــام التليفونات 
ــة داخـــل مــنــازلــهــم.. هذا  ــي األرض
اإلجـــراء يــؤكــد أن ريـــاح التغيير 
ســوف تهب على الهيئة الوطنية 

لإلعالم خالل األيام القادمة.

ــدة مــحــمــود  ــيـ الــمــخــرجــة سـ
ــت بــتــقــديــم مـــذكـــرة مــوقــع  ــام ق
عليها مــن بــعــض الــعــامــلــيــن فى 
ــى مــجــدى الشين  التليفزيون إل
رئــيــس الــقــطــاع. الموقعون على 
المذكرة طالبوا بأن يكون تطوير 
الــبــرامــج بــأيــدى أبــنــاء ماسبيرو 
فقط دون االســتــعــانــة بغيرهم. 
الشين أبلغ سيدة محمود بأنه 
قــام برفع المذكرة لحسين زين 
رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم 
لبحث مشاكل العاملين وطلباتهم. 
من جانبها أعلنت سيدة أنها سوف 
تقوم بإرسال المذكرة بالتوقيعات 
إلــى مؤسسة الرئاسة إذا لم يتم 
اتخاذ الالزم وتحقيق مطالب أبناء 

التليفزيون خالل األيام القادمة.

 محمد طرابيه 

األسرار الممنوعة فى ملف تطوير التليفزيون المصرى!
وتعقيباً على هــذه األرقـــام ســوف نطرح عـــدداً من 

المالحظات والتساؤالت:
ــام الــتــى وردت فـــى هـــذا الــتــقــريــر حــول  ـــ - األرقـ
المصروفات واإليــــرادات جــاءت على لسان »مصدر 
مسئول عن التطوير« دون أن يتم ذكر اسمه أو تحديد 
هويته وعالقته ببرامج التطوير وال نعلم لماذا لم يذكر 

المصدر اسمه طالما أنه يتحدث باألرقام.
ثانيا: لم يحدد التقرير هل األرقــام المعلنة تخص 
برنامج واحد هو »مصر النهاردة« الذى تقدمه رشا نبيل 
وخيرى رمضان أم  تشمل البرامج األخرى التى شملتها 
خطة التطوير وهى: »صباح الخير يامصر« و»الطباخ« 
و»الست هانم« و»طريق الحياة« و»كورة كل يوم« وأخيراً 
»قالوا وقلنا« الذى يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع وتم 

إذاعة أولى حلقاته  فى األسبوع الماصى.
- فيما يتعلق بتكلفة برامج التطوير، ذكر  التقرير أنها 
بلغت 2.8 مليون جنيه، وبالطبع هذا الرقم غير صحيح 
بالمرة، ويكفى أن نشير إلى أن الحملة اإلعالنية لتلك 
البرامج  تزيد عن هذا المبلغ بمراحل كبيرة، والدليل 
أن إعالنا واحداً عن هذه البرامج تم نشره فى جريدة 
»األهرام« على صفحتين )صفحتا الوسط )البانوراما( 
- )٥١ سم x ١٧ عمود »٧٤سم«( فى االسبوع األول من 
فبراير بلغت تكلفته فى العدد االسبوعى »لمرة واحدة« 
مبلغ 698،26٥  جنيها )ستمائة وثمانية وتسعون ألفاً 
و26٥ ألــف جنيه( - وفقا للصفحة الرسمية إلدارة 
اإلعالنات بــاألهــرام  -، كما تم نشر إعالنات مماثلة 
فى جريدة أخبار اليوم وغيرها الكثير من الصحف 
والمواقع اإللكترونية وفى مقدمتها اليوم السابع اضافة 
الى إعالنات »األوت دور« التى تكلفت وحدها أضعاف 
المبلغ الذى ذكره المصدر المسئول »مجهول الهوية« 

فى التقرير المنشور بـ»األهرام«.
 - لم يذكر التقرير وال »المصدر المسئول إيــاه« أى 
شىء من قريب أو بعيد حول تكلفة ديكورات وإضــاءة 
وتجهيزات البرامج ومستلزمات برنامجى »الطباخ 
والــســت هــانــم« ومــصــروفــات التنقالت والــضــيــافــة... 
الــخ. فهل كل هــذا تم على سبيل »التسول والشحاته 
والتبرعات« أم أنها تكاليف فعليه يجب أن تتضمنها 

ميزانيات البرامج واحتسابها ضمن المصروفات!
- هل تم احتساب أجور المذيعين والمذيعات وفرق 
ــراج والتصوير والمونتاج والمراسلين  اإلعـــداد واإلخـ
واإلضـــاءة والكوافيرات والسائقين ضمن مصروفات 
برامج التطوير؟ أم أن كل هؤالء يعملون متطوعين وال 
ــوراً أو مكافآت؟ وبالطبع فــإن اإلجابة  يتقاضون أجـ
عن هذه التساؤالت ستكون بالنفى ألن العاملين  فى 
تلك البرامج سواء من ماسبيرو أو من خارجه تقاضوا 
أجورهم عن فترة النصف الثانى من فبراير الماضى 
وهــو الشهر األول الــذى بــدأ فيه ما يسمى بالتطوير 
وللعلم أيضاً فإن العاملين من ماسبيرو فى تلك البرامج 

يجمعون بين أجورهم فيها وبين سقفهم المالى الذين 
يحصلون عليه من ميزانية المبنى  ونتحدى أن يكذبنا 
أحــداً فى ذلــك!  إذا كانت تكلفة التطوير خــالل فترة 
الشهرين لم تتجاوز الــ 2.8 مليون جنيه – كما جاء 
بالتقرير – فلماذا تتكلف ميزانية الدولة أكثر من ١2 
مليار جنيه سنوياً للصرف على ماسبيرو وقطاعاته 
منها مبلغ 2 مليار و6٤0 مليون جنيه لألجور وحدها  
بمعدل 220 مليون جنيه شهرياَ أى ٧.٥ مليون جنيه 
كل يــوم؟ وإذا كــان هــذا الرقم صحيحاً فلماذا ال يتم 
إعــادة النظر فى هذه المبالغ التى تتحملها الدولة إذا 
كان يمكن التطوير بهذه الصورة وبتكلفة ال تكاد تذكر؟ 
ولماذا ال تتم محاكمة قيادات التليفزيون التى أهدرت 
المليارات خالل السنوات الماضية وحتى اآلن إلنتاج 
برامج فاشلة وال يوجد أى مــردود شعبى أو إعالنى 

لها؟!
 على الجانب اآلخر وفيما يتعلق بالحصيلة اإلعالنية 
لبرامج التطوير والتى قدرتها بـ١2 مليون جنيه  خالل 
شهرين فقط.. يؤسفنا القول أيضاُ إن هذا الرقم غير 
صحيح، ويكفى ألى مشاهد أن يتابع الــبــرامــج التى 
تقدمها القناة األولى يوميا ليعرف أنها إما خالية تماما 
من اإلعالنات مثل »الطباخ« و»الست هانم« و»طريق 
الحياة« و»كــورة كل يوم«، وإما إعالنات محدودة للغاية 
ــذى انسحب منه فى  فى برنامج »مصر الــنــهــاردة« وال
الشهر الثانى إعالن »المرشدى« وحل بدال منه شركة 

المحمول الرابعة التابعة للمصرية لالتصاالت.
ولكشف المزيد مــن التفاصيل  التى تكشف عدم 
صحة هــذا الرقم الخاص بحصيلة اإلعــالنــات خالل 
شهرين، نشير إلــى أننا لو قسمنا رقــم الــ ١2 مليون 

جنيه  على شهرين لوجدنا أن الحصيلة 6 ماليين 
جنيه فى الشهر الواحد أى أن حصيلة اإلعالنات  ١.٥ 
مليون جنيه أسبوعيا أى 2٥0 ألــف جنيه يومياً، وإذا 
احتسبنا األيــام التى ألغى فيها البرنامج بسبب إعادة 
إذاعة مؤتمرات ولقاءات وحــوارات الرئيس عبدالفتاح 
السيسى  أو لطول فترة نشرة التاسعة أو أى أسباب 
أخرى لوجدنا أن الحصيلة يوميا  وفقا للرقم المنشور 

فى »األهرام« – تبلغ أكثر من 300 ألف جنيه. 
ولو افترضنا جدالً أن هذا الرقم صحيح وهو 300 
ألــف جنيه يوميا، فــإن هــذا يستوجب محاكمة مجدى 
الشين رئيس قطاع التليفزيون منذ ٥ سنوات وحتى 
اآلن والــذى قدم فى عهده  فى نفس التوقيت برنامج 
»مــن ماسبيرو« الـــذى تغير اســمــه أكــثــر مــن مــرة ولم 
يجلب دقيقة إعالنية واحــدة طوال هذه السنوات رغم 

أن المسئول األول عنه البروديوسر مجدى عبدالعال 
والـــذى يشغل منصب مدير عــام التنشيط اإلعالنى 
منذ عام 20١٤ وحتى اآلن،  كما أن عبدالعال الشهير  
بـ»السوبر« يعمل حاليا بــروديــوســر للبرنامج الدينى 
ــذى يــدخــل ضــمــن قــائــمــة بــرامــج  ــ »طــريــق الــحــيــاة« وال
التطوير والذى لم يجلب أية إعالنات منذ بدايته وحتى 
اآلن! ومن بين المفاجآت الجديرة  بالذكر هنا أن رئيس 
لجنة السياسات اإلعالنية بماسبيرو حاليا هو  مجدى 

الشين رئيس قطاع التليفزيون؟!
كما أن الرقم الــذى ذكرته األهــرام فى تقريرها  لو 
كان صحيحاً، لوجبت محاسبة القيادات والعاملين فى 
القطاع االقتصادى وشركة صوت القاهرة للصوتيات 
والمرئيات بسبب فشلهم فى جلب  حصيلة إعالنية 
تتناسب مــع عــدد البرامج والتكاليف الباهظة التى 
تتحملها موزانة الدولة لإلنفاق على برامج التليفزيون 

المصرى؟
وفى هذا السياق نسأل: إذا كان التطوير يحقق هذه 
الماليين فى تلك الفترة الوجيزة فلماذا تقرر تأجيل 
تطوير القناتين الثانية والفضائية كما كان مقرراً؟  واذا 
كانت الوكالتين الراعيتين للبرامج المطورة فى القناة 
ــار« تحققان كل هذه  األولــى وهما »األهـــرام« و»األخــب
األربــاح فلماذا تحقق مؤسساتهما خسائر تقدر بأكثر 
من ٧٥ مليون جنيه شهرياً  لكل مؤسسة على حدة؟. 
ولماذا لم تفكر الوكالتين فى إنشاء قنوات خاصة بهما 
بهدف الحصول على الحصيلة الكاملة  لهذه األربــاح 

الخيالية؟
ــات فى  وحــتــى نكشف المزيد حــول أســعــار اإلعــالن
ماسبيرو نشير إلى أنه فى شهر رمضان الماضى كان 
ــواٍن قبل موعد اإلفطار طول  سعر اإلعــالن مــدة ١0 ث
الشهر الكريم على القناة األولى بالتليفزيون المصرى 
١00 ألف جنيه، فى حين بلغ سعره على القناة الثانية 
٥0 ألفا، وفى قناة النيل درامــا و النيل سينما والنيل 
اليف ٤0 ألف جنيه..  وهنا نرجو مالحظة أن الوقت 
الــذى يسبق آذان المغرب فى رمضان هو وقــت ذروة 
بالنسبة للمشاهد وتعد من أعلى اإلعالنات سعراً فى 

التليفزيون المصرى. 
وفى النهاية نطالب الهيئة الوطنية لإلعالم  بإصدار 
ــى عن  بيان رسمى بكشف حساب تطوير القناة األول
الفترة الماضية مدعماً بتقرير رســمــى مــن وكالتى 
ــرام واألخــبــار عــن حصيلة اإلعــالنــات منذ بدء  األهــ
الــتــطــويــر  و كــذلــك بــيــان رســمــى مــن الــمــشــرف على 
التطوير بإجمالى وتفصيل ماتم صرفه على التطوير 

بأرقام موثقة وليس بكالم مرسل  وال دليل عليه.
ونحن فى انتظار رد رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم 
ومسؤلى التطوير إليضاح الــصــورة كاملة ونحن على 
اســتــعــداد لنشر أى رد أوتــوضــيــح  ألن هدفنا كشف 

الحقائق للرأى العام.

نشرت جريدة »األهرام« فى عددها الصادر يوم الخميس الماضى  تقريرًا يتضمن تناول سريع لتطوير 
القناة األولى، ولم يكن من الممكن أبدا بالنسبة لنا أن نمر عليه مرورا سريعا بل كان البد من التوقف 

طويال أمام ما جاء بهذا التقرير من نقاط  مهمة تستوجب كشف الحقائق واإلجابة عن عدد من 
التساؤالت حول هذا الملف.

التقرير كشف أنه بعد مرور شهرين على البدء فى تطوير القناة األولى، يواصل المسئولون العمل 
الستكمال مراحل التطوير الذى يتمناه المواطن المصرى لتليفزيون بلده.. وأكد مصدر مسئول عن 

التطوير أنه تكلف مليونين و800 ألف جنيه مصرى على عكس ما يثار من تكاليف عالية أو مصروفات 
باهظة، هذا فى الوقت الذى وصل فيه العائد اإلعالنى إلى 12 مليون جنيه حتى اآلن، وأشار المصدر 

إلى أن السعى مستمر للوصول ألعلى درجات النجاح وتحقيق العائد اإلعالنى الذى افتقده ماسبيرو 
على مدى سنوات طويلة، باإلضافة إلى مشاركة أبنائه بنسبة كبيرة فى اإلعداد واإلخراج والمونتاج.

العاملون بقطاع األخبار يطالبون 
مجلس الوزراء بإقالة أحمد وجيه

تــقــدم عــدد كبير مــن العاملين بقطاع األخــبــار 
ــى المهندس شــريــف إسماعيل  بمذكرة رسمية إل
ــوزراء  وتــم تسليم صــورة منها فى  رئيس مجلس الـ
مكتب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم.. 
المذكرة كشفت عن اعتراض الغالبية العظمى من 
العاملين  على هذا القرار وأكدوا فى المذكرة  لدينا 
صورة منها  أن هناك الكثير من عالمات االستفهام  
ضد  اختيار أحمد وجيه، وأنه ال يمتلك أية مقومات 
تؤهله لشغل هــذا المنصب .. وكــشــف العاملون 
بعض أسباب رفضهم لهذا االختيار ومن بينها أنه  

أى أحمد وجيه  لديه شخصية نرجسية صدامية 
ال تقبل الــحــوار، كما أنــه يثير المشكالت ألبسط 
األسباب سواء كان رئيساً أو مرؤوساً  وسبق أن أثار 
المشكالت مع الكثير من رؤســاء القطاع السابقين 
مما أدى إلــى تجميده فــى أحــد الــمــرات ألكثر من 
عــام كامل.. وكشف العاملون  أن غالبية العاملين 
باإلدارة لديهم تاريخ طويل على مدار السنوات التى 
ــاإلدارة  ويمتلكون خبرات   عمل فيه وجيه مراسالً ب
تفوق خبرات وجيه بمراحل، وطالبوا باالستجابة 

لمطالبهم  بعدم توليه هذا المنصب.

بعد تصريحات مكرم محمد أحمد نسأل:

متى يقدم قيادات وأعضاء الهيئات اإلعالمية استقاالتهم للرئيس السيسى؟!

بتعليمات الشين: صرف 10 آالف جنيه شهريًا لـ»ميزو« من ميزانية مسابقة إبداع
رغـــم رفــضــه الــســابــق، إال أن  أســامــة 
ــداع التى  غــريــب المسئول عــن مسابقة إبـ
ينفذها التليفزيون المصرى بالتعاون مع 
وزارة الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، اضــطــر منذ 
أيــام  لالستجابة لتعليمات مجدى الشين 
رئيس قطاع التليفزيون بوضع اسم المعتز 

بالله محمد المكلف بتسيير أعمال إدارة 
الــمــنــوعــات بالقناة األولـــى فــى ميزانيات 
الــمــســابــقــة وصــــرف ١0 آالف جــنــيــه له 
شهرياً.. المثير للدهشة أن غريب  سبق 
له التأكيد على أنه لن يستجيب لتعليمات 
الشين ألن المعتز وشهرته »ميزو« ال يقوم 

بأى عمل فى حلقات المسابقة وأنه يرفض 
ــعــام..  ــمــال ال الــمــجــامــالت عــلــى حــســاب ال
والــســؤال: مــا األســبــاب التى دفعت غريب 
للرضوخ لتعليمات الشين؟ ومــا هو الــدور 
الفعلى الـــذى يــقــوم بــه مــيــزو فــى مسابقة 

إبداع؟!

منذ أيــام قــال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، 
رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعــالم إن »التغيير من 
حق رئيس الجمهورية الجديد، وأن المجلس األعلى يتبع 
مجلس النواب، ومسؤوليتنا تقتضى أن نقدم استقالتنا 
ــواب، وله  ــن عقب انــتــهــاء االنــتــخــابــات لرئيس مجلس ال
القرار فى قبولها أو عدم قبولها«. وأضــاف »مكرم« فى 
مداخلة هاتفية مع اإلعالمى جابر القرموطى على قناة 
»الــنــهــار«، أنــه على الهيئات الثالثة المتعلقة باإلعالم 
والصحافة التقدم باالستقالة عقب االنتخابات الرئاسية، 
ــادام هــنــاك رئــيــســا جــديــدا  وينبغى أن يــكــون تقليدا مــ
لفترة رئاسية جديدة، وينبغى أن نتوجه لرئيس مجلس 
النواب باإلستقالة. هذه التصريحات التى قالها مكرم 
محمد أحمد تؤكد أن رياح التغيير سوف تطال الهيئات 
اإلعــالمــيــة بعدما تــم اإلنــتــهــاء مــن مــاراثــون االنتخابات 
الرئاسية التى أعلنت نتائجها الرسمية أول أمس بفوز 

الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية. 
ونتمنى أن يتحول كالم رئيس المجلس األعلى لإلعالم 
إلــى حقيقة على أرض الواقع وأال يتم التراجع عنها 
وأتمنى أن يقود مكرم زمام المبادرة ويبدأ بنفسه ويقوم 
بتقديم استقالته فــورا للدكتور على عبدالعال رئيس 
مجلس النواب. وأتمنى أال يكون هناك تأخير أو تراجع 
ــر لترسيخ مبدأ جديد يتعلق بضرورة  عــن هــذا األم
إجــراء تغييرات شاملة فى المناصب العليا مع بداية 
كل فترة رئاسية جديدة حتى وإن كانت المدة المحددة 
لبقاء هذه المجالس مستمرة. وأرجو أال يقتصر األمر 
على الهيئات اإلعالمية »المجلس األعــلــى لإلعالم 
والهيئة الوطنية لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافة« 
بل يجب أن يشمل التغيير اللجنة التأسيسية لنقابة 
اإلعــالمــيــيــن الــتــى تــم تشكيلها فــى مـــارس مــن العام 

الماضى وكان محدداً لها فترة 6 أشهر فقط.

حكاية الصور »غيرالالئقة« لرئيس قطاع األخبار مع إحدى المذيعات

»افتكاسات« ضيوف برنامج  صباح الخير يا مصر!

رسالة إلى عمرو الشناوى رئيس قطاع األخبار: تداول عدد من العاملين بالقطاع 
مجموعة من الصور التى تجمعك بإحدى المذيعات  لدينا الصور واسم المذيعة ولكننا 
رفضنا نشرها ألسباب خاصة  والتى وصفها البعض بأنها صور »غير الئقة« وال تعبر 
عن عالقة تجمع بين زميل وزميلة.. لذلك أتمنى أن تقوم بالكشف عن طبيعة العالقة 
بينكما خاصة أن البعض يــردد أنك تقوم بمجاملتها ومساعدتها فى تولى مسئولية 

اإلدارة التى تترأسها حالياً؟!

رغم إيمانى العميق بأن هناك دسائس ومؤامرات إلسقاط مصر، إال أن عقلى لم يصدق 
الرقم الكبير الذى قاله اللواء محمد الشهاوى فى برنامج »صباح الخير يامصر«، حيث 
كشف الشهاوى أن هناك 60 ألف شائعة تم رصدها ضد مصر خالل فترة 3 أشهر فقط. 
ويبدو أن الخبير االستراتيجى لم يفكر جيداً قبل إعالن هذا الرقم الذى ال أعلم مصدره 
الرسمى، حيث إن هذا الرقم وهو الـ 60 ألف شائعة لو قسمناه على ثالثة أشهر لكان الناتج 
20 ألف شائعة شهرياً أى 666 شائعة كل يوم ولو قسمنا هذا الرقم على عدد ساعات اليوم 
الـ 2٤ لكان الناتج 2٧ شائعة كل ساعة أى أن هناك شائعة تطلق ضد مصر كل ثانيتين 
تقريباً. وبالطبع هذا الرقم ال يمكن أن يصدقه أحد رغم إقرارنا بوجود مؤامرات تهدف 

لزعزعة االستقرار وضرب االقتصاد فى مصر.

وجيه

مكرم

ادعاءات بأن تكاليف التطوير 2.8 مليون جنيه رغم أن اإلعالن 
الواحد عن البرامج فى األهرام تكلف 698 ألف جنيه

العاملون من 
ماسبيرو فى 
تلك البرامج 

يجمعون بين 
أجورهم فيها 
وبين سقفهم 

المالى  الذين 
يحصلون عليه 

من ميزانية 
المبنى

إذا كانت تكلفة 
التطوير خالل 
فترة الشهرين لم 
تتجاوز الــ 2,8 
مليون جنيه فلماذا 
تتكلف ميزانية 
الدولة أكثر من 
12 مليار جنيه 
سنويًا للصرف على 
ماسبيرو؟
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ورطة عائلية لـ»الونش« 
بسبب »الباديكير«

»ولى عهد« فى الطريق 
إلى كاسونجو

الشناوى يطلب 
الـ»شنجن« لوالده

لم تتوقف المشاكل التى حدثت لمدافع الزمالك 
محمود حمدى الونش بسبب صورة »الباديكير« عند 
فرض عقوبة مالية عليه من قبل مسئولى النادى 
األبيض، وتسببت الصورة فى خلق مشاكل أسرية 
ــارت غضب زوجــتــه بــشــدة، وكــاد  لــاعــب، حيث أثـ
األمــر يتطور إلى أزمــة كبيرة لوال أن نجح الاعب 

فى السيطرة على األمور سريعاً.
وكان الونش ظهر خال األيام األخيرة فى صورة 
انتشرت لها عبر مواقع السوشيال ميديا وهو فى 
إحدى مراكز التجميل وتقوم سيدة بعمل »باديكير« 
لاعب، الــذى بــرر األمــر بمعاناته من وجــود »عين 
سمكة« فــى قدمه وهــو السبب الــذى أجــبــره على 

الذهاب إلى هناك.

ينتظر الــكــونــغــوالــى كابونجو كاسونجو 
مهاجم الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بنادى 
ــال األشــهــر  الــزمــالــك، مـــولـــوده األول خـ

المقبلة.
وغمرت الاعب فرحة كبيرة عقب علمه 
بنبأ حــمــل زوجــتــه، بــعــد إجــرائــهــا لبعض 

التحاليل واإلشاعات خال األيام األخيرة.
ولــم يظهر كاسونجو مع الزمالك خال 
المباريات األخيرة بسبب اإلصابة التى كان 
يعانى منها بشد فى العضلة الخلفية، قبل 

أن يتعافى منها مؤخراً.

يبذل أحمد الشناوى حــارس مرمى نــادى الزمالك 
جــهــودا مكثفة لتسريع إجـــراءات حصول والـــده على 
تأشيرة دخول لدول االتحاد األوروبى »شنجن«، ويعتزم 
ــد الــشــنــاوى مــرافــقــتــه خـــال رحــلــة عـــاج حــارس  والـ
ــربــاط الصليبى،  الــزمــالــك مــن إصــابــتــه بقطع فــى ال
واستقر الشناوى على اللجوء ألحــد األطباء األلمان 
لبدء مشوار عاجه من اإلصابة والتى سيخضع على 
إثرها لجراحة فى الركبة، وكــان الشناوى قد تعرض 
لإلصابة خــال مشاركته فــى مــبــاراة الــزمــالــك أمــام 
ــر تــداخــلــه مع  االتــحــاد السكندرى بــالــدورى، على إث
أحــد العبى »زعيم الثغر«، ونظًرا لطول الفترة التى 
سيحتاجها حارس الزمالك للتعافى من تلك اإلصابة 
تأكد غيابه بشكل نهائى عن الفراعنة بمونديال روسيا.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

»أبطال آسيا« 
يعجل بعودة 

»شيفو« إلى مصر 
يـــــــدرس مـــحـــمـــد عــبــد 
الــشــافــى الــظــهــيــر األيــســر 
ــى  ــنـ ــوطـ لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـ
ــى صــفــوف  والــمــحــتــرف فـ
فريق الفتح السعودى إنهاء 
مشواره بالمملكة، والعودة 
من جديد إلى مصر بداية 

من الموسم المقبل.
وجـــاء تفكير شيفو فى 
الــعــودة بعدما فشل فريق 
الــفــتــح  فــى إنــهــاء بطولة 
ــودى ضمن  ــع ــس الـــــدورى ال
المربع الذهبى، وبالتالى 
ــق لــفــرصــة  ــري ــف فـــقـــدان ال
المشاركة فى بطولة دورى 
ــى الموسم  ــال آســيــا ف ــط أب

المقبل.
وكان عبد الشافى يخطط 
لتحويل عقد إعــارتــه إلى 
الفتح إلى انتقال نهائى حال 
نجاح الفريق فى اقتناص 
ــد الـــمـــراكـــز الــمــؤهــلــة  ــ أح
للبطولة اآلسيوية، إال أن 
فريقه فقد المركز الرابع 
فــى الــجــولــة األخــيــرة بعد 
خسارته أمــام الهالل حامل 

اللقب.
ــارة إلـــى أن  ــ ــدر اإلشـ ــج وت
عبد الشافى كان قد انتقل 
إلــــى الــفــتــح عــلــى سبيل 
ــارة لــمــدة 6 أشــهــر فى  ــ اإلع
ــا من  ــادًم يناير الــمــاضــى ق
فــريــق أهــلــى جـــدة، وتشير 
ــل إلـــى أن األخــيــر  ــدالئـ الـ
لــن يــكــون مــرحــًبــا بتواجد 
شيفو فى صفوفه بالموسم 
الجديد خصوًصا أنــه فتح 
باب الرحيل أمامه فى يناير 
الماضى بعد تراجع مستوى 
الـــالعـــب بــشــكــل مــلــحــوظ 
وغــيــابــه لــفــتــرات طويلة 

بسبب تكرار إصاباته.
ومـــن المنتظر أن يكون 
الزمالك هو الوجهة األولى 
ــال اســتــقــر على  لــالعــب حـ
العودة من جديد إلى مصر، 
لكن يبقى المقابل المالى 
الــذى سيطلبه أهلى جدة 
ــرة المتبقية  ــت ــف لــبــيــع ال
فــى عــقــده مــع الــالعــب هو 
ــر،  ــذا األمـ الــفــيــصــل فــى هـ
وســيــحــاول شــيــفــو بـــدوره 
الــحــصــول عــلــى مخالصة 
نهائية من الفريق السعودى 
ــاالت  ــق ــت ــــالل فــتــرة االن خ
الصيفية المقبلة، إلتمام 
ــراءات انتقاله ألى ناد  ــ إج
آخر بسهولة ودون الحاجة 
للحصول على موافقة إدارة 

األهلى السعودى. 

فتنة العقود تشتعل 
داخل األهلى 

  كتب – ضياء خضر 

رغم المسيرة المميزة التى يقدمها فريق الكرة 
األول بالنادى األهلى هذا الموسم، ونجاحه فى 
حسم لقب بطولة الـــدورى مبكًرا وتقدمه فى 
بطولة كأس مصر والتى بلغ قبل أيام دورها ربع 

النهائى.
إال أن المشاكل واألزمــات التــزال تطل برأسها 
داخــل الكتيبة الحمراء من وقــت آلخــر ألسباب 
مختلفة، حيث برزت مؤخًرا أزمة أثارها عدد من 

نجوم الفريق القدامى بسبب تجديد 
عقودهم مع النادى.

ويبدو أن أصــداء تجديد التعاقد 
مع الثنائى أحمد فتحى وعبد الله 

السعيد ستظل يتردد صداها 
داخل الفريق األحمر لفترة 
ليست بــالــقــصــيــرة، حيث 
تسبب الــمــقــابــل المالى 
الضخم المنصوص عليه 
فـــى عــقــدى الــاعــبــيــن 
بـــإشـــعـــال حـــالـــة مــن 
الغيرة داخــل صفوف 

الشياطين الحمر.
وبــــــيــــــن عـــشـــيـــة 
وضـــحـــاهـــا وجـــدت 
ــحــمــراء  اإلدارة ال
ــفــســهــا مــحــاصــرة  ن

بمطالب عدد من نجوم 
الفريق الــذى طالبوا صراحة 

بــمــســاواتــهــم بــالــثــنــائــى فتحى 
والــســعــيــد، فيما يخص المقابل 
الــمــالــى الـــذى يحصل عليه كل 

العب.
وجــاء الرباعى شريف إكرامى 

وحـــســـام عـــاشـــور ومـــؤمـــن زكــريــا 
وولــيــد سليمان فــى مقدمة هــؤالء 
النجوم حيث أبلغوا مسئولى اإلدارة 

الحمراء بأنهم لــن يتنازلوا عــن الحصول على 
نفس االمتيازات المالية التى تم إقرارها لفتحى 

والسعيد فى عقديهما الجديدين مع النادى.
ويـــرى الــاعــبــون أن إدارة الــنــادى لــم تتعامل 
معهم بالشكل الــائــق فــى حين هــرولــت خلف 
الثنائى أحمد فتحى وعبد الله السعيد رغم أن 
األخيرين ماطا بشكل كبير قبل تجديد عقديهما 

بالشروط التى أراداها.
وتشير الدالئل إلى أن الفترة التى ستعقب نهاية 
الموسم ستشهد مواجهة بين هذه المجموعة من 
الاعبين وإدارة الــنــادى، خصوًصا 
وأن األخــيــرة ال تــبــدى مــرونــة فى 
ــاوض بــخــصــوص الــمــطــالــب  ــف ــت ال

المالية لاعبين األربعة.
ــبــدو أن أيــام  ــر ي ــأن آخـ ــى شـ وفـ
الاعب مؤمن زكريا مع األهلى 
باتت مــعــدودة، حيث تشير 
الدالئل إلى أن المطالب 
الــمــالــيــة الــكــبــيــرة التى 
رفعها الــاعــب مؤخًرا 
فى وجــه إدارة األهلى، 
ــاءت لــتــعــكــس رغــبــة  ــ جـ
الـــاعـــب بــعــدم الــعــودة 
لصفوف األهلى من جديد 
بعد انتهاء إعــارتــه لفريق 

أهلى جدة السعودى.
ويــــــســــــعــــــى العــــــب 
الـــمـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــى 
للبقاء مــع أهــلــى جدة 
فــى الــمــوســم الجديد 
وتــحــويــل عــقــد إعــارتــه 
إليه، إلى انتقال نهائى 
خــال فترة االنتقاالت 

الصيفية المقبلة.
وخــــــــــــال الــــفــــتــــرة 
القصيرة التى قضاها 
الـــاعـــب فـــى صــفــوف 

الفريق السعودى، أصبح مؤمن على يقين تام 
ــدورى السعودى لموسم  بــأن تــواجــده فــى الـ
واحد كفيل بأن يجنى من ورائه عوائد مالية 
تفوق ما يتقاضاه فى ألكثر من موسم داخل 

مصر.
وأصـــبـــح لـــدى الـــاعـــب قــنــاعــة شــبــه تــامــة 
بضرورة استكمال مشواره الكروى فى الدورى 
الــســعــودى، لتأمين مستقبله مالًيا، وهــو ما 
يسهل تحقيقه من خال ارتــداء قميص أحد 

األندية الكبرى فى المملكة.
ومن غير المستبعد أن تبادر إدارة األهلى 
ــا  لــلــبــيــع خـــال فــتــرة  ــريـ ــؤمــن زكـ ــعــرض م ب
االنتقاالت الصيفية المقبلة، إذا ما واصل 

الاعب تمسكه بشروطه الصعبة للتجديد.
ــتــقــاالت الــقــادمــة هى  وســتــكــون فــتــرة االن
الفرصة الذهبية األخيرة لألهلى لبيع مؤمن 
زكــريــا، وضــمــان الحصول على مقابل مالى 
ضخم من وراء تلك الخطوة، ألن بقاءه على 
ذمــة األهــلــى حتى يناير المقبل يعطيه حق 

التفاوض والتوقيع ألى نــاد آخــر دون الرجوع 
لألهلى بالتزامن مع فترة الـ6 أشهر األخيرة فى 

عقده مع الشياطين الحمر.
ومن الــوارد أن تبادر إدارة أهلى جدة بتقديم 
عــرض رسمى بنهاية الموسم الــجــارى، لشراء 
الفترة المتبقية فى تعاقد مؤمن زكريا مع األهلى 
ليبقى الاعب فى صفوف »الــراقــى« السعودى 

فى الموسم القادم.
وقد يعزز من رغبة مسئولى األهلى فى اإلبقاء 
على مؤمن كــون الفريق تأهل رسمًيا إلــى دور 
الـــ16 بمسابقة دورى أبطال آسيا، والتى يعد 
زكريا ضمن النجوم المقيدين بقائمة الفريق 

السعودى فيها.
ومــن الــمــقــرر أن تمتد النسخة الحالية من 
منافسات بطولة دورى أبطال آسيا حتى شهر 
نوفمبر المقبل، وهو ما سيجعل أهلى جدة يخسر 
مكان بقائمته حال عاد مؤمن زكريا إلى األهلى 

المصرى من جديد بنهاية الموسم الجارى.

الرياالت تغرى مؤمن زكريا للبقاء فى السعودية

لعنة »فتحى 
والسعيد« تواصل 
مطاردة اإلدارة 
الحمراء

 :» أحمد حسن مكى لـ»

المجامالت »طفشتنى« من الزمالك.. 
وهؤالء حرمونى من االنتقال لألهلى 

  حوار – محمد الصايغ 

يعد واحًدا من المواهب الكروية التى سطرت اسمها فى 
الماعب خال السنوات الماضية، إال أن إصابته بقطع 
فى الرباط الصليبى تسببت فى ابتعاده عن المستطيل 

األخضر منذ فترة طويلة.
 ومؤخًرا حصل على الضوء األخضر للعودة من جديد 
للتدريبات إيــذاًنــا بإنهاء غيابه الطويل عن الملعب، إنه 
ــادى سموحة، والـــذى التقته  أحمد حسن مكى مهاجم ن

»صوت المايين« وكان لنا معه هذا الحوار..
ــتــــطــــورات فــــى مــــشــــوار تــعــافــيــك مــن  ــر الــ ــ ــا آخـ ــة.. مــ ــ ــدايـ ــ بـ

اإلصابة؟
- الحمد لله عدت للتدريبات الجماعية مع زمائى فى 
سموحة قبل نحو 3 أسابيع، واألمور فى مجملها تسير معى 

بشكل جيد بعد انتهاء مرحلة العاج الطبيعى والتأهيلى.
هل يمكن أن نراك قريًبا فى مباريات فريقك؟

- فى اعتقادى مشاركتى ستتأخر نوًعا ما لحين التأكد 
تماًما مــن جاهزيتى لخوض المباريات، وأظــن أنــى قد 

أشارك فى آخر مباراتين للفريق هذا الموسم.
هل تنوى البقاء مع سموحة فى الموسم الجديد؟

- نعم سأبقى مع الفريق ألن تعاقدى معهم يتبقى فيه 
موسمان إضافيان.

هل ندمت على تجربتك مع نادى الزمالك؟ 
- إطاًقا لم أندم يوًما على انضمامى للزمالك ألنه ناد 
كبير وصاحب شعبية ضخمة، لكن كل ما فى األمر أننى 
تعرضت للظلم هناك، ولم أقدم رُبع المستوى الذى كنت 

أظهر به قبل التحاقى بالفريق األبيض.
كيف تعرضت للظلم فى الزمالك؟

- فــى الفترة التى أعقبت رحيل الــمــدرب البرتغالى 
جوزفالدو فيريرا األمور بدأت يحكمها المجامات داخل 

الفريق، لذلك لم أحصل على فرصتى فى المشاركة رغم 
أننى انضميت للفريق األبيض وأنا أحد العبى المنتخب 

الوطنى.
كيف ترى تحضيرات المنتخب للمونديال؟ 

- من وجهة نظرى المدرب األرجنتينى هيكتور كوبر 
رجل واقعى ألبعد درجــة، والفريق يؤدى تحت قيادته فى 
حدود اإلمكانات المتاحة، وأرى أن المنتخب استفاد بشكل 

كبير من وديتى البرتغال واليونان.
ــه لــطــريــقــة لــعــب  ــوجـ ــى تـ ــتـ ــادات الـ ــقــ ــتــ ــك فــــى االنــ ــ ــا رأيــ مــ

المنتخب؟ 
- فــى اعــتــقــادى أن الطريقة الحالية هــى األنسب 
للمنتخب، ألننا لو اتبعنا أسلوب اللعب المفتوح سنخسر 
بسهولة جــًدا، بحكم وجــود فــوارق كبيرة فى السرعة 
واللياقة بين العبينا والعبى المنتخبات األخرى، بما فى 
ذلك منتخبات أفريقيا التى أرى أننا ال يجب أن نقارن 

أنفسنا بها.
ــتـــظـــرة فــى  ــنـ ــمـ ــا تـــوقـــعـــاتـــك لـــمـــشـــاركـــة الـــمـــنـــتـــخـــب الـ ــ مـ

المونديال؟
- أظن أن منتخبنا قادر على تخطى حاجز الدور األول 
برفقة منتخب أوروجواى، والذى أراه الفريق األصعب فى 

مجموعتنا.
ــًرا.. هـــل هــنــاك نـــاد تــمــنــيــت ارتـــــداء قــمــيــصــه دون أن  ــيــ أخــ

يتحقق ذلك؟
- صراحة تمنيت اللعب فى النادى األهلى، وكنت قريًبا 
مــن تحقيق تلك األمنية أكــثــر مــن مــرة لكن فــى النهاية 
لم تسر األمــور كما أرغــب، حيث رفــض المشير حسين 
طنطاوى وزير الدفاع األسبق انتقالى من حرس الحدود 
لألهلى، وفى مرة أخرى قدم األهلى عرًضا قوبل بطلبات 
مالية ضخمة من رئيس نادى حرس الحدود، وهو ما دفع 

األهلى لصرف النظر عن ضمى.

الفراعنة يحتلون وصافة 
مجموعتهم المونديالية من 

بوابة »القيمة التسويقية«
مع تواصل العد التنازلى النطالق منافسات بطولة كأس العالم 

لكرة القدم التى تستضيفها روسيا بداية من منتصف يونيو 
المقبل، تتواصل المقارنات بين أطراف مجموعة الفراعنة والتى 

تضم منتخبات أوروجواى وروسيا والسعودية.
وقبل انطالق منافسات المونديال تأمل جماهير الفراعنة أن 

ينجح المنتخب فى احتالل أحد مركزى المقدمة بالمجموعة 
للتأهل إلى الدور الثانى بالبطولة، وفعليًا احتل الفراعنة وصافة 

مجموعتهم لكن من حيث القيمة التسويقية لالعبين، حيث 
تصدر منتخب األورجواى المجموعة من حيث القيمة التسويقية 

كونه صاحب التشكيلة األغلى  بقيمة قدرت بنحو 365 مليون 
يورو بينما تأتى روسيا فى المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 125 

مليون يورو، فى حين احتلت السعودية المركز األخير بقيمة نحو 
21 مليون يورو.

  كتب – ياسر  حامد

فتحى

عبدالشافى

السعيد

مؤمن

حسن
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هدايا إلكترونية ألسرة 
الشحات من دبى 

محارب يؤجل العمرة 
إلى رمضان 

المحمدى يبحث عن 
هدية لنجل األميرة ديانا 

حــرص حسين الشحات نجم منتخب مصر 
والمحترف فى صفوف العين اإلمــاراتــى، على 
شراء مجموعة من األجهزة اإللكترونية الحديثة 

إلهدائها ألسرته فى أول زيارة للقاهرة.
ــادر الشحات بشراء مجموعة مختلفة من  وب
األجهزة اإللكترونية الحديثة من أكبر المتاجر 
بمدينة دبى اإلماراتية، والتى يتوافر فيها أحدث 

اإلصدارات من األجهزة اإللكترونية المختلفة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشحات كان قد انتقل 
إلى العين اإلماراتى على سبيل اإلعارة فى يناير 
الماضى، قبل أن يبادر النادى اإلماراتى بشراء 

عقد الالعب بشكل نهائى مؤخًرا.

استقر إسالم محارب العب النادى األهلى على 
أداء فريضة العمرة خــالل شهر رمضان المقبل، 
بعدما تعذر عليه السفر خالل الفترة الحالية إلى 

األراضى المقدسة.
وحــالــت ارتــبــاطــات فــريــق الــكــرة األول بالنادى 
األهلى دون تمكن محارب من السفر ألداء مناسك 
العمرة، وهو ما دفع الالعب التخاذ قرار تأجيلها 
إلــى رمــضــان لحين انــتــهــاء منافسات البطوالت 

المحلية.
يذكر أن إسالم محارب كان قد تمكن من تسجيل 
ــى فــى مــبــاراتــه األخــيــرة أمــام  أحـــد هــدفــى األهــل
الداخلية، والتى حسم الفريق األحمر خاللها تأهله 

إلى ربع نهائى بطولة كأس مصر.

كــشــف أحــمــد الــمــحــمــدى العـــب منتخب مصر 
والمحترف فى صفوف فريق أستون فيال لبعض 
المقربين منه عن رغبته فى تقديم هدية تذكارية 
لألمير ويليام نجل األمير تشارلز ولى عهد المملكة 

المتحدة واألميرة الراحلة ديانا.
وكان األمير ويليام قد تابع مؤخًرا مباراة أستون 
فيال أمــام كارديف سيتى من داخــل الملعب، حيث 
يعد األمير اإلنجليزى من مشجعى فريق أستون 

فيال.
ودفعت الزيارة األخيرة لألمير إلى ملعب أستون 
فيال المحمدى للتفكير فى تجهيز هدية ذات طابع 
مصرى لتقديمها لنجل األميرة ديانا فى أقرب زيارة 

يقوم بها للفريق.

أخبار النجومأخبار النجومأخبار النجوم

دفتر ذكريات المالعب
18 أبريل 2015 

انبى يهزم اإلسماعيلى 
بثالثية نظيفة بالدورى 

أحرز قاعود ثنائية وهدف 
لـ»أحمد جعفر«.

18 أبريل 2012

تشيلسى يتخطى برشلونة 
فى نصف نهائى دورى أبطال 
أوروبا بهدف دروجبا قبل أن 

يحرز لقب البطولة بالفوز على 
بايرن ميونخ بركالت الترجيح.

19 أبريل 2016

الزمالك يتقدم فى بطولة 
دورى أبطال أفريقيا بتخطى 
عقبة المولودية الجزائرى 
فى دور الـ 16 بالتعادل معه 

فى الجزائر بهدف بعد 
إحراز الفوز فى لقاء الذهاب 
بالقاهرة بهدفين نظيفين.

20 أبريل 2014

األهلى فى طريقه إلحراز 
الكونفيدرالية للمرة األولى 

فى تاريخه بعد أن تجاوز 
الدفاع الحسن المغربى 

بصعوبة بعد التعادل فى 
مجموع اللقائين بهدفين إال 
أنه استفاد من إحراز هدف 

على ملعب الخصم.

البساط األخضر

إعداد: محمد الصايغ - سارة عبدالباقى -  ياسر حامد

 محمد الراعى

وزير العشوائية 
واملصالح الشخصية
سالمات للكابتن محمود الخطيب 
ــرى عــمــلــيــة جــراحــيــة فى  ــذى أجــ ــ ال
ــا.. الــخــطــيــب لــيــس رئيسا  ــي ــان ــم أل
ــز لــلــكــرة  ــ ــه رم ــكــن ــى فــقــط ول لــألهــل

المصرية بنجوميته وأخالقه.
ــتـــراف عــبــدالــلــه الــســعــيــد فى  احـ
فنلندا مكسب للمنتخب خاصة فى 
ــة الــالعــب مــع إدارة األهلى  ظــل أزم
التى ترفض مشاركته مع الفريق بعد 
أن  وجه طعنة قوية لمجلس اإلدارة 
الحالى بتوقيعه للزمالك.. سيظل 
ــراع خــطــف الــالعــبــيــن مستمًرا  صــ
بين القطبين ولكن كل ما يهمنا هو 
المنتخب وعدم خسارة أى العب قبل 

مونديال روسيا.
فوز الزمالك بسوبر اليد فى ظل 
وجــود لجنة التخريب التى وضعها  
وزيــر الرياضة لتدمير الــنــادى يؤكد 
أن العبى اليد رجــال أبطال تحملوا 
الصعاب.. فوز العبى اليد يؤكد أن 
العبى الكرة فى النادى ال يستحقون 
ارتداء الفانلة البيضاء وال يستحقون 
الماليين التى يحصلون عليها سنويا 
ــم الــجــمــاهــيــر..  وال يــســتــحــقــون دعـ
ــداث تؤكد أن العبى الكرة  كــل األحـ
سبب تراجع نتائج الفريق ويتحملون 
مسئولية الهزائم المتتالية وأرفــض 
تحمل المدربين أو مجلس اإلدارة 
مــســئــولــيــة فــشــل الـــكـــرة خــاصــة أن 
الالعبين يــظــهــرون فــى حــالــة تــراخ 
ــدار فـــرص غــريــبــة..  ــ واســتــهــتــار وإه
وكل األحداث تؤكد أن إدارة الزمالك 
الحالية مــن أنــجــح إدارات األنــديــة 
خاصة أن مجلس مرتضى منصور 
نــجــح فـــى تــســديــد الـــديـــون، ونــجــح 
فــى تطوير المنشآت وعــمــل نهضة 
ــاد هيبة  اجتماعية غير عــاديــة وأعـ
النادى وانتصاراته وبطوالته فى كل 
األلــعــاب مــا يعنى أنــه مجلس ناجح 
وأن فــشــل الــكــرة مسئولية العبين 

متخاذلين.
حــكــم المحكمة بـــبـــراءة موظفى 
نــادى الزمالك من تهم إعاقة لجنة 
وزيــر الرياضة يؤكد أن قضاء مصر 
عــادل وبخير وال يخشى الــوزيــر  وال  
الغفير.. وللمرة المليون نــؤكــد أن 
ــر الــريــاضــة  خــالــد عــبــدالــعــزيــز  وزيـ
ــك بــلــجــنــة تصفية  ــالـ ــزمـ ــر الـ ــدمـ يـ
الحسابات، وأثق فى القضاء العادل 
ــاء هــذه  ــغ ــإل ــر ب ــوزيـ إللـــغـــاء قــــرار الـ
اللجنة، ال نطالب باستبعاد لجان 
التفتيش المخصصة مــن الجهات 
ــب بــمــحــاســبــة أى  ــطــال ــة ون ــي ــرقــاب ال
فــاســد ولــكــن ال نــريــد لجنة الــوزيــر 
ــتــى تــدمــر الـــنـــادى.. كــنــت أتمنى  ال
ــر الــريــاضــة للنهوض  أن يتفرغ وزيـ
بالكرة المصرية ولكنه لألسف تفرغ  
للحسابات الشخصية وتدمير أحد 
قالع الرياضة المصرية التى تدعم 
كل المنتخبات.. أيــن خطط الوزير 
لتطوير الرياضة ودعم األبطال؟ لكن 
لــألســف ستظل الــريــاضــة فــى عهد 
خالد عبدالعزيز  فى تراجع بسبب 

العشوائية والمصالح الشخصية.

رأى دينامو »ميت عقبة« على أبواب الدورى السعودى.. 

  كتبت – سارة عبد الباقى  

يبدو أن فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة 
ستشهد الكثير من األحــداث الساخنة، والتى 
بدأت بوادرها تظهر بعدما فتح مسئولو نادى 
ــاب الــمــفــاوضــات مــع سعد سمير  الــزمــالــك ب
مــدافــع فــريــق األهــلــى الستطالع رأيـــه بشأن 
االنتقال للقلعة البيضاء خالل الفترة المقبلة، 
بالرغم من ارتــبــاط الالعب بعقد ينتهى مع 
الفريق األحمر بنهاية الموسم المقبل، ويسعى 
مسئولو النادى األبيض الستغالل عدم حسم 
ملف األهلى لتجديد عقد المدافع، من أجل 
التعاقد معه فى الفترة المقبلة بأى طريقة أو 
الحصول على توقيعه واالنتظار لحين انتهاء 

تعاقده.
وأجــرى مسئولو القلعة البيضاء اتصاالت 
بــالــالعــب إلغــرائــه بــاالنــتــقــال لــلــزمــالــك فى 
الفترة المقبلة، فى ظل رغبة النادى األبيض 
فى تدعيم دفاعه فى الفترة المقبلة، إال أن 
المدافع لم يعط مسئولى الزمالك ردا قاطعا 
على الــعــرض، وفضل االنتظار لحين معرفة 

عرض األهلى لتجديد عقده.
وعلى صعيد آخر جدد مسئولو نادى أهلى 
جدة السعودى مفاوضاتهم مع  طــارق حامد 
»دينامو« وســط فريق الزمالك للتعاقد معه 
ــقــاالت الصيفية المقبلة  ــت خـــالل فــتــرة االن

لالنتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، 
ومــن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة حسم 
المفاوضات مــع إدارة الــنــادى األبــيــض لضم 
الالعب ســواء على سبيل البيع أو اإلعــارة، 
ــفــاق عليه خــالل الفترة  وهــو مــا سيتم االت

المقبلة.
جدير بالذكر أن الــزمــالــك جدد 

تعاقد الالعب فى الفترة األخيرة، 
إال أنه لم يتم توثيق العقود حتى 
اآلن بسبب عدم حصول الالعب 
على مــقــدم تعاقده مــع القلعة 

البيضاء.
وفــى سياق مختلف اشتكى 
العبو الفريق األول لكرة القدم 
بالنادى ألعضاء مجلس إدارة 

الــنــادى مــن أيمن حافظ مدير 
الــكــرة بسبب األســلــوب الــذى 
يتعامل به مع العبى الفريق، 
ــازم إمــام  وقــيــامــه بــســب حـ

قــائــد القلعة البيضاء 
أمام الالعبين مؤخرا 

ــة  ــب بـــســـبـــب مــطــال
الـــالعـــب بــســداد 

مـــســـتـــحـــقـــات 
الـــالعـــبـــيـــن 
ــى الــفــتــرة  فـ

الحالية، وينوى العبو الزمالك تقديم مذكرة 
لإلدارة بشأن تجاوزات مدير الكرة.

ومــن ناحية أخــرى ينتظر أحمد 
توفيق العــب وســط الفريق األول 
لكرة القدم بنادى الزمالك وصول 
العرض الرسمى من  نادى االتفاق 
السعودى لالنتقال إلى صفوفه 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
ــل تــرحــيــل  ــــى ظــ ــة، ف ــل ــب ــق ــم ال
الالعب باالنتقال لالتفاق فى 

مطلع الموسم المقبل.
ــهـــى عـــقـــد الـــالعـــب  ــتـ ــنـ ويـ
مــع الــزمــالــك بنهاية الموسم 
المقبل، ويسعى مجلس إدارة 
القلعة البيضاء لتجديد عقده، 
إال أن الالعب يفكر بجدية فى 
الــرحــيــل عــن الــنــادى فــى ظل 
عدم مشاركته فى المباريات.

ــق وتـــلـــقـــى الـــالعـــب  ــبـ وسـ
ــادى الفيصلى  ــ عــرضــا مــن ن
ــالف بــعــض  ــخـ الـــســـعـــودى بـ
ــعــروض المحلية، وينتظر  ال
توفيق وصــول عــرض االتفاق 
لتقديمه لمجلس إدارة القلعة 
البيضاء من أجــل الرحيل فى 

نهاية الموسم الحالى.

ووفــــــقــــــاً لـــمـــوقـــع 
 T r a n s f e r (
Market( العالمى 
المتخصص فى تحديد 
القيمة السوقية لالعبين على 
مستوى المنتخبات بالعالم حيث إن 
القيمة السوقية لالعبى الفراعنة 
والــتــى شــاركــت فــى معسكر سويسرا 
ــداداً لــلــمــونــديــال بلغت  ــع ــر اســت األخــي
ــورو، والتى  حــوالــى 128.48 مليون يـ
تشكل تقريباً ضعف القيمة السوقية 
ــمــوقــع الــعــام  ــا نــفــس ال ــدرهـ ــى أصـ ــت ال
الماضى والتى بلغت 71.7 مليون يورو 
بفضل التألق الالفت واالرتــفــاع الكبير 
فى القيمة السوقية للنجم الكبير محمد 

صالح.
ــوت الــمــاليــيــن« تفاصيل  وتــرصــد »صـ
القيمة التسويقية لالعبين األغلى سعًرا 

فى قائمة المنتخب الوطنى 
1- محمد صالح

ــغ قيمته  ــل ــذى ب ــ ــ ــمــة وال ــائ ــق ــصــدر ال ــت ي
ــورو بارتفاع   التسويقية وحــده 80 مليون ي
يــزيــد على الضعف مــقــارنــة بجميع العبى 
الــمــنــتــخــب وأكـــثـــر مـــن الــضــعــفــيــن عـــن قيمته 
التسوقية فــى الــعــام الماضى والــتــى بلغت 23 

مليون يورو.
2- محمد الننى

يأتى فى المرتبة الثانية العب نادى أرسنال 
اإلنجليزى والذى تبلغ قيمته السوقية 10ماليين 
ــورو، بــزيــادة 4 ماليين يـــورو عــن عــام 2017  يـ

بفضل مشاركته المستمرة مع النادى.
3- رمضان صبحى

بعد انتقاله من نادى األهلى إلى نادى ستوك 
سيتى اإلنجليزى أصــبــح رمــضــان ثــالــث أغلى 
العبى المنتخب بقيمة سوقية 6 ماليين يورو 
بزيادة على التقييم األخير فى يونيو 2017  التى 

بلغت 5 ماليين يورو.
4- أحمد حجازى 

ارتفعت القيمة السوقية لالعب المحترف فى 
صفوف ويست بروميتش اإلنجليزى لـ5 أضعاف 

مقابل العام الماضى حيث تبلغ قيمته الحالية 
5 ماليين يــورو مقابل مليون يــورو فقط العام 

الماضى.
5- أحمد المحمدى 

ـــ 30 عــامــا يقدم  ــزال الــالعــب صــاحــب ال اليـ
مــســتــويــات ثــابــتــة فــى رحــلــتــه االحــتــرافــيــة فى 
إنجلترا إال أن قيمته التسويقية تراجعت عن 
العام الماضى حيث بلغت 4 ماليين يــورو عام 
2017 مقابل 3 ماليين يورو لهذا العام، علًما أن 
فريقه وست هام يلعب حالًيا فى دورى الدرجة 

األولى اإلنجليزى »الشامبيونشيب«. 
6- أحمد حسن )كوكا(

تراجعت قيمته السوقية لنجم هجوم الفراعنة 
مــع بــدايــة عــام 2018 والــتــى بلغت 2.5 مليون 
ــورو لالعب المحترف فــى صفوف سبورتنج  ي

براجا البرتغالى وكانت قيمته السوقية فى 
العام الماضى تبلغ 5 ماليين يورو ليسجل 
أكبر تــراجــع فــى القيمة بين كــل العبى 

المنتخب.
7- محمود عبد المنعم )كهربا(

ال تـــزال الــقــيــمــة الــســوقــيــة لالعب 
المحترف فى الــدورى السعودى تسير 
على طريق الــزيــادة حيث بلغت قيمته 

هذا العام 2.1 مليون يورو بعد أن كانت 
مليون ونصف لعام 2017

8-9 - الشناوى وتريزيجيه
ــى فـــى الــمــرتــبــة  ــأت ــك ي ــال ــزم ــن ال ــارس عــري حــ
الثامنة وهى القيمة السوقيه األعلى له والبالغة 
2 مليون يــورو، والتى استقر عليها منذ فبراير 
2016 ويشاركه فــى هــذه القيمة محمود حسن 
)تريزيجيه( المحترف فــى صفوف قاسم باشا 

التركى.
10- على جبر

ارتفعت القيمة السوقية لالعب المحترف فى 
صفوف وست بروميتش حيث بلغت مليون ونصف 
المليون مقابل نص مليون فقط للعام الماضى 
ويشاركه أيضاً فى هذه المرتبة الالعب مسار 
األزمة فى الفترة األخيرة بين القطبين عبد الله 
السعيد بعد زيادة قاربت النصف مليون يورو منذ 

آخر تقييم له فى يوليو الماضى.

مفاجأة.. الزمالك يخطط لخطف نجم دفاع األهلى    كتب – محمد الصايغ
  

عالمات استفهام كثيرة تدور منذ فترة حول 
رمضان صبحى الجناح األيسر لمنتخب مصر 
والــمــحــتــرف فــى صــفــوف فــريــق ســتــوك سيتى 
اإلنجليزى، والــذى ال يعيش أفضل أوقــاتــه فى 
الفترة الماضية بحكم الوضع الصعب لفريقه فى 

الدورى اإلنجليزى.
ويمر فريق ستوك سيتى بظروف سيئة هذا 
الموسم، حيث يصارع شبح الهبوط من الدورى 
اإلنجليزى الممتاز باحتالله حالًيا المركز قبل 
األخير بجدول ترتيب البطولة، فى حين تتبقى 
للفريق 4 مــبــاريــات فــى النسخة الحالية من 

المسابقة.
عودة مطروحة 

ومع تواصل العد التنازلى النتهاء منافسات 
الدورى اإلنجليزى، واقتراب فريق ستوك سيتى 
شيئًا فشيئًا من فخ الهبوط، ظهرت بعض األنباء 
ــادى األهلى  ــن ــود اتــجــاه لــدى إدارة ال حــول وجـ

الستعادة خدمات رمضان صبحى.
وكــان الالعب البالغ 21 عاًما قد انتقل من 
األهلى إلى ستوك سيتى فى صيف عام 2016، 
فى صفقة كلفت النادى اإلنجليزى وقتها نحو 5 

ماليين يورو.
رد بالعروض 

ــودة محتملة لرمضان  لــكــن الــحــديــث عــن عـ
صبحى إلى النادى األهلى قابلها تصريحات من 
نادر شوقى وكيل الالعب أكد خاللها على وجود 
نحو 4 أنــديــة إنجليزية مهتمة بالحصول على 

خدمات موكله.
ــمــح شــوقــى إلــى  وأل
أن األنــــــديــــــة 
األربــــــــــعــــــــــة 
جميعها تلعب 
فــى الـــدورى 
اإلنــجــلــيــزى 
الـــمـــمـــتـــاز، 
ــيــســت فى  ول
الدرجات األقل 
ــع  ــوقـ ــا تـ ــمـ ــلـ ــثـ مـ

البعض.

إال أن وكــيــل رمــضــان صبحى شــدد على أن 
عــودة الالعب إلــى مصر لن تكون إال من بوابة 
النادى األهلى، باعتباره المكان الــذى نشأ فيه 

الالعب وتم تقديمه من خالله إلى الجمهور.
استسالم مبكر

ــودة رمــضــان صبحى  وقــد يــبــدو سيناريو عـ
لألهلى بمثابة نهاية سريعة لتطلعات الالعب 
لصناعة اسم على الساحة العالمية، على غرار 
نجوم آخرين مثل محمد صالح العب ليفربول 

ومحمد الننى العب أرسنال.
وحتى اآلن ورغم مرور موسمين على تواجده 
مع ستوك سيتى، إال أن رمضان صبحى لم ينجح 
فى تقديم أوراق اعتماده كموهبة كروية فذة، كما 
أنه لم ينجح فى تثبيت أقدامه بشكل كامل ضمن 
التشكيل األساسى للفريق اإلنجليزى على مدار 

هذين الموسمين.
أرقام متوسطة

وإذا ما نظرنا إلى إحصاءات رمضان صبحى 
فى الموسم الحالى، نجد أن العــب الفراعنة 
شــارك مــع ستوك سيتى فــى 25 مــبــاراة بكافة 

البطوالت بواقع 1322 دقيقة لعب.
ومن بين الـ25 مباراة تم الدفع بالعب األهلى 
السابق بدياًل فى 10 مناسبات، وكــان أساسًيا 

فى 15 لقاء آخر تم استبداله فى 6 منهم.
ــاءات جــمــيــًعــا سجل  ــق ــل وعــلــى مـــدار هـــذه ال
رمضان 4 أهداف اثنين منهم فى بطولة الدورى 
الممتاز، وهدف وحيد فى كأس الرابطة، ومثله 
فى بطولة الــدورى اإلنجليزى الرديف، واكتفى 
الالعب بصناعة هدف وحيد لفريقه كان ضمن 

منافسات بطولة كأس االتحاد اإلنجليزى.
ــى صفوفه خاض  وإجــمــااًل ومــنــذ انتقاله إل
رمضان 45 بقميص فريقى ستوك سيتى األول 
والشباب، وخالل هذه المباريات أحرز الالعب 

4 أهداف وصنع 3 آخرين.
مقابل ضخم 

ومن غير المستبعد أن تصطدم رغبة األهلى 
فــى اســتــعــادة رمــضــان صبحى بمطالب مالية 
كبيرة من جانب النادى اإلنجليزى، والذى يرتبط 

بتعاقد طويل األجل مع نجم الفراعنة.
ويمتد تعاقد رمــضــان صبحى مــع ستوك 
سيتى حتى صيف عــام 2022، وهــو مــا قد 
يدفع النادى لطلب مبلغ مالى ضخم نظير بيع 

الفترة المتبقية فى عقد الالعب.
وفى حال أصر األهلى على عــودة رمضان 
صبحى قد يلعب تركى آل الشيخ الرئيس 
الشرفى للنادى دورًا فى سبيل تحقيق هذا 
ــهــدف، مــن خــالل تمويل صفقة إعــادة  ال

شراء الالعب.

»رمضان «..
 موهبة حائرة بين »حلم 
العالمية«

 و»العودة« 

رهان محترفى »سنة أولى دورى«.. األهلى يكسب 
  كتب – ياسر حامد 

منذ الفترة السابقة النطالق منافسات الموسم الحالى 
شهدت سوق انتقاالت الالعبين فى مصر متغيرات كثيرة 
خصوًصا فيما يخص انتقاالت الالعبين األجانب، بعدما 
أقر اتحاد الكرة تعديالت فى بداية الموسم  تم بموجبها 
ــادة عــدد المحترفين فــى كــل فريق إلــى 4 العبين  زيـ
باإلضافة إلى منح الالعب السورى حق معاملته مثل 
الــالعــب المحلى قياًسا على مــا هــو معمول بــه مع 

الالعب الفلسطينى.
وأدت هذه الزيادة فى أعداد المحترفين إلى تغيير 
واضح فى بطولة الــدورى، كان له بعض السلبيات 
والتى تتمثل فى تقليص فرص تواجد الالعب 
المصرى، كما أن لها إيجابيات واضحة 
تظهرفى تــألــق بــعــض مــن األجــانــب فى 

موسمهم األول بالدورى. 
وفــى السطور التالية يرصد صوت 
الــمــاليــيــن أبـــرز األنــديــة الــتــى كسبت 
الرهان على العبيها المحترفين هذا 

الموسم..
 األهــلــى :  اســتــطــاع األهــلــى كــعــادتــه أن 
يقتنص أفضل الصفقات من أجل المنافسة 
على كــل الــبــطــوالت المتاحة أمــامــه لذلك 
قــدم إلينا نــمــوذج للمحترف بالتعاقد مع 
المغربى وليد أزارو الذى يقود ثورة الالعبين 
األجــانــب، بفضل تألقه الــالفــت مــع النادى 
األهلى فهو هداف المسابقة حتى اآلن برصيد 

17 هدًفا. 
وبات المهاجم المغربى أكثر العبى األهلى 
إحــــراًزا لــألهــداف فــى مــوســم واحـــد ببطولة 

الدورى منذ 11عاًما، برصيد 17هدًفا.
كذلك يقترب »أزارو« من التتويج بلقب الهداف 
الــذى غاب عن األهلى منذ موسم 2007/2006 
حين أحــرز فالفيو لقب هــداف الـــدورى بنفس 
رصيد أهداف أزارو الحالى، هذا اللقب سيجعل 
المغربى »أزارو« ثالث العب عربى يحرز لقب 

هداف بطولة الدورى المصرى عبر تاريخه.
واســتــطــاع األهــلــى كــذلــك فــى التعاقد مع 
الجنوب أفريقى )بــاكــا( باكامانى ماهالمبى 
الذى يقدم مع النادى األهلى مستوى رائًعا حين 

يتم االعتماد عليه.
الزمالك: فيما استغل القطب اآلخر قرار منح الالعب 
الــســورى حق معاملة الالعب المحلى ليضم إلــى صفوفه 
ظهيرى منتخب ســوريــا مؤيد العجان وعــالء الشبلى إال 
أن األخير لم يثبت نفسه ليقرر النادى فسخ التعاقد معه 
ويحصل على توقيع الظهير األيمن لمنتخب تونس حمدى 
النقاز الذى يقدم مستويات ال بأس بها منذ إنضمامه ضمن 

صفقات الشتاء.
الداخلية: ولــم يتوقف األمــر عند القطبين الكبيرين 
فقط فقامت الفرق األخرى بالتعاقد مع الالعبين األجانب 
مثل فريق الداخلية الــذى أبــرم اتفاقاً مع كل من المهاجم 
البرازيلى يوهان لينون الــذى أحــرز هدفا فى 9 مبارايات 
حتى األن، كما تعاقد مع الجابونى سيدريك أونــدو الذى 

يتواجد دائما بالتشكيلة األساسية. 
المصرى البورسعيدى: وهنا نجد العيون الثاقبة التى 
ال تهدأ أو تنام تأتى بالالعب البوركينى اريستيد بانسيه إلى 
نادى المصرى البورسعيدى بقيادة العميد حسام حسن بعد 
متابعة جيدة لبطولة كأس األمــم األفريقية خاصة مباراة 
منتخبنا مــع نظيره البوركينى حين تألق بانسيه وأحــرز 
هدف التعادل فى اللقاء ولم تكن هذه هى الصفقة الوحيدة 
للمصرى ليتعاقد مع اإليفوارى شيخ موكوتو من نادى هالل 

األبيض السودانى. 
الــرجــاء: لــم يكتف فريق الــرجــاء باستقطاب الالعب 
البوركينى عمر قابوريه فى صفقة انتقال حر ليعزز صفوفه 
بالتونسى غازى شيلوف المنضم من فريق الملعب التونسى 

قبل أن يختتم تعاقداته الشتوية بالغانى ستيفان بيفور. 
األندية العسكرية: بادر نادى طالئع الجيش بالتعاقد 
مع األوغندى حسن واسو بعد ساعات قليلة من انتهاء مباراة 

أوغندا أمام منتخبنا فى تصفيات كأس العالم. 
تأتى الفرصة أمام الشقيق األكبر اإلنتاج الحربى ليتعاقد 
ــاوار مــن كــالــوم الغينى لتدعيم صفوفه فى  مــع موسى ديـ

صفقة انتقال حر
انبى: ولم يترك الفريق البترولى الكبير الفرصة قبل أن 
يغتنمها بالتعاقد مع الثنائى المالى أبو بكر ديــارا وعثمان 

دياباتى.
طنطا: فى هذا التوقيت كانت هناك أعين الطنطاوية 
تتجه نحو المهاجم التونسى سيف الدين الجزيرى الذى 
يقدم أداءاً كبير مــع أبــنــاء السيد الــبــدوى فــى رحلتهم 
الخطرة بالموسم الحالى فى الــدورى الممتاز من أجل 

البقاء ضمن الكبار.

صالح

سعد

أزارو
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مهما بلغ حجم المعلومات المتواترة هنا وهناك عن الشأن السورى، إال أننى ال أعرف على 
وجه الدقة، حقيقة ما يحدث على األرض أو ما يدور فى كواليس السياسة العالمية، كما 
أننى ال أعرف بالضبط، من يحارب من فى بالد الشام، فهل ما يجرى على األرض هو صراع 
داخلى على السلطة بين بشار األسد والمعارضة على اختالف فصائلهم وجهات تمويلهم 

من دول إقليمية، أم أنها حرب ضد اإلرهاب تقودها دول هى باألساس راعية لإلرهاب، 
أم أن ما يجرى يمثل فى حقيقته أحد مشاهد الصراع بين القوى الكبرى على المصالح 

االستراتيجية، لتقسيم مناطق النفوذ فى الخريطة الجغرافية المستباحة.
ما يحدث من قصف فى سوريا يفوق قدرة العقل على تصور تداعياته الكارثية على 
المنطقة بأكملها، كما أن نجاح الجيش السورى وصموده 7 سنوات كاملة، يؤكد أن 

مصير ومستقبل الدولة السورية لن تقرره الفصائل والتنظيمات اإلرهابية على اختالف 

مسمياتها وتنوع مقاصدها، فالواقع يقول إن هؤالء ليس لهم وزن على األرض، هم 
مجرد أدوات يقومون بدور الوكيل وتنفيذ ما يطلب منهم بمقابل معلوم، كما أن مصير 

نظام بشار األسد لن يحدده المقامرون باألوطان، وهؤالء تحركهم مغامراتهم دون 
حساب ألى عواقب، أيضا، لن تكتب البلطجة األمريكية نهاية النظام الحاكم، فمصير 
البلد الذى تكالبت عليه الديناصورات العالمية، ستحدده إرادة الشعب السورى وحده 

مهما كانت التكلفة. 
المعلومات المؤكدة تدحض أكاذيب اإلعالم الشامت واإلعالم الموجه من الغرب وتؤكد 

نجاح الجيش السورى فى التصدى للهجمات الصاروخية التى تفاخر »ترامب« بأنها ذكية، 
تصدت سوريا لها بصواريخ قديمة سوفيتية الصنع، وأسقطت بها الكروز والتوماهوك 

وأحدث ما أنتجته آلة الحرب األمريكية.

سيد سعيد يكتب:

سوريا تهزم صواريخ »ترامب« الذكية
فالحقيقة تــؤكــد نــجــاح الــمــضــادات األرضــيــة الــســوريــة فى 
التصدى لصواريخ ترامب وعمالئه، وهذه الحقيقة لم يعلن عنها 
اإلعالم السورى فقط، إنما أكدها عسكريون روس، فالصواريخ 
التى أطلقت عددها 103 صــواريــخ، تم إسقاط 71 صاروًخا 
منها، بما يــؤكــد فشل الهجمة األمــريــكــيــة البريطانية على 

األراضى السورية ومواقع الجيش. 
الهجوم االستعراضى جاء فاضًحا ألمريكا بكل المقاييس 
ومحبًطا لــآمــال مــن الــعــالقــة مــع روســيــا أو التعويل عليها 
تماًما فى كل ما يتعلق بالتسليح، فالضربة كشفت حقائق ال 
يمكن إغفالها، منها أن اإلرادة السورية قــادرة على المواجهة 
باإلمكانيات المتاحة لديها، وكشفت أيــًضــا أن البوربجندا 
األمريكية مجرد شو إعالمى، وأيضا كشفت التقصير الروسى 
فى إمداد الجيش السورى باألسلحة الحديثة خاصة فى مجال 

الدفاع الجوى. 
إن قــراءة األحــداث فى سوريا تحفز العقول على استدعاء 
المشاهد التى حدثت فى المنطقة ألكثر من سبع سنوات كاملة، 
جرى خاللها استنزاف القدرات االقتصادية والعسكرية فى 
العديد من البلدان العربية، فهذه المشاهد ليس لها وصف 
ســوى أنها عبثية وفوضوية، تسير فى اتجاه تحقيق أهــداف 
المخططات سابقة التجهيز، وهى الرامية لتقسيم المنطقة 
ــالت صــغــيــرة، على أســـاس مذهبى وعرقى  ــى دويـ العربية إل
وطائفى، بما يصب فى مصلحة الدولة العبرية ويجعلها صاحبة 

الهيمنة والقوة فى المنطقة.
وبالنظر لما يجرى على األرض من تنامى نفوذ الجماعات 
اإلرهابية تحت الفتة ثورات »الربيع العربى«، هذه الالفتة التف 
حولها الحمقى والتجار فى العديد من البلدان العربية، ممن 
روجوا إلسقاط أنظمة الحكم بدعوى نشر الديمقراطية، دون 
درايــة بالمخططات التى جرى التدبير لها فى مطابخ أجهزة 
االستخبارات األمريكية والغربية وبتمويل قطرى خالص، وحدث 
ما حدث فى المنطقة على اتساعها، سقط نظام القذافى فى 
ليبيا تحت هذه الالفتة، ولم تعد هناك دولة اسمها ليبيا، سقط 
نظام زين العابدين فى تونس، وعلينا أن نرى ما يجرى فى تونس 
اآلن وما يحدث فيها من التيارات المتصارعة، سقط صدام 
حسين، فتمزق الــعــراق، سقط نظام على عبدالله صالح فى 
اليمن، فتمزق الشعب إلى فئات، منها الموالى للدولة والموالى 
ــران، فــى إطـــار تلك المخططات كــانــت مصر فــى مرمى  ــ إلي
االهتمام باعتبارها األهم وهى الهدف، استهدفوها بكل الطرق، 
مولوا اإلرهابيين فى سيناء وأمدوهم بالسالح والتقنية الحديثة، 
لكن جيشها كان يقظا وشعبها التف حول مؤسسات دولته، ولم 

تنجح المخططات.
 ما جرى فى سوريا من عبث تحت الفتة الثورة ضد بشار، 
رأينا ما يطلق عليه الجيش الحر، وهؤالء جماعات مسلحة تعمل 
على تمزيق الدولة، كما كثر الحديث عن المعارضة المسلحة، 
وهذه المصطلحات العبثية تخالف كل قواعد القانون الدولى 
وتخالف دساتير كل دولــة على حــدة، فال يوجد بــأى دولــة فى 
العالم، جيش حــر يــواجــه جيش الــدولــة، وال توجد بــأى دولــة 
بالعالم ما يطلق عليه معارضة مسلحة، فكل هذا ليس له تسمية 
سوى تنظيمات إرهابية، أو جماعات خارجة على قانون الدولة، 
والمثير أن تلك التنظيمات التى تحارب جيش الدولة تجد دعما 

لها من قوى إقليمية ودولية لتحقيق المراد من المخططات، 
أما األكثر إثــارة هو إلقاء التهم جزاًفا عن طريق التصريحات 
وترويجها عبر وســائــل اإلعـــالم، لعل آخــر تلك التهم والتى 
لن تكون األخير بالقطع، اتهام بشار دون تحقيق بقتل شعبه 
بالسالح الكيماوى، بهدف تحريض المجتمع الــدولــى ضده، 
بالضبط مثلما حدث مع صدام حسين الذى اتهموه باالستحواذ 
على أسلحة دمار شامل، وتبين بعد تنفيذ ما أرادوا تنفيذه، أنها 
كذبة كبرى هدفها إسقاط الدولة وتفكيك الجيش، وهو ما جرى 

بالفعل، انقسم العراق طوائف ومذاهب وعرقيات.
أنــا هنا ال أدافــع عن بشار ولــن أدافــع عنه أو عن أى حاكم 
غيره، لكن أريد التنبيه والتأكيد على ما جرى فى العراق يتكرر 
اآلن بنفس السيناريو مع سوريا، وهو أمر الفت لالنتباه، لكن 
يبدو أن الذاكرة العربية صارت معطوبة، بل بلغت من الوهن حد 
الشفقة عليها، ألنها لم تعد قادرة على استيعاب دروس التاريخ، 
تناسوا األكاذيب الغربية، خصوصا الواليات المتحدة األمريكية 
»بلطجى العالم«، كما انساقت بعض األصــوات وراء واشنطن 
ولندن، وراحــوا يبررون الجرائم التى ترتكب فى حق الشعب 
السورى وجيشه، صفقوا للضربات الصاروخية قبل أن يصفق 
البريطانيون وغيرهم من تابعى أمريكا، هللوا وكأنهم حققوا 

انتصارا على الصهيونية العالمية.
القصف الصاروخى على مواقع داخــل سوريا، كشف زيف 

اإلدارات المتعاقبة على البيت األبيض وتصريحاتهم عن أنهم 
ضد اإلرهاب، فحقيقة ما يصبون إليه هو إسقاط سوريا الدولة 
بمزاعم مختلفة، كما عكست الجريمة األمريكية األخيرة توافقا 
أمريكيا إسرائيليا بامتياز، ومن هذه النقطة يمكن التأكيد على 
أن الديناصورات العالمية، تتالعب بالمنطقة، وتسعى للتحكم 
فى قــرارات أنظمة الحكم وتوجيه سياساتهم، للعبث بمصائر 
ــرون أن  البلدان والــشــعــوب، والغريب أن هناك بعًضا ممن ي
االتجاه صوب قبلة األمريكان يضمن بقاء األنظمة واستقرار 
الدول، فراحوا يؤيدون خطوات البيت األبيض دون إدراك منهم 
لعواقب ما يفعلون، ودون درايــة بأنهم يساهمون وبأيديهم فى 
تنفيذ مخططات استراتيجية معلنة ومعلومة للكافة، عكفت على 
إعدادها أجهزة االستخبارات ومراكز الدراسات، بهدف سيطرة 
الشركات العالمية على الثروات النفطية والغاز إلفقار الشعوب 

العربية.
الموقف المصرى تجاه ما يجرى فى سوريا، لم يكن قائما 
على التعاطف، وإن كان التعاطف مع مأساة الشعب العربى فى 
القطر الشقيق فريضة قومية، إنما تحكمه أبعاد استراتيجية 
ودواع أمنية، تتجاوز فى مضمونها النظرة الضيقة والمحدودة 
لبعض أنظمة الحكم فــى المنطقة، يـــدور مجمل المواقف 
المصرية فــى ضـــرورة اإلبــقــاء على الــدولــة السورية موحدة، 
وتماسك الجيش وعدم تفكيكه، فالحفاظ على وحدة الجيش 

ــان األساسية لألمن القومى  السورى يمثل أحــد أهــم األرك
الــعــربــى، باعتبار أن ســوريــا طــرفــا أصــيــال ورئيسيا فى 
معادلة الصراع العربى الصهيونى، فضال عن أن الدولة 

السورية هى البوابة الشرقية للمنطقة العربية واإلبقاء على 
تماسكها يؤكد حقيقة ضمان األمن القومى العربى بكل مفرداته 

العسكرية والسياسية.
لكن من األمور المثيرة لالستغراب هو مواقف فئات سورية 
تصب فــى خانة مــؤيــدى الــضــربــات، فقد انكشفت حقيقة ما 
يطلق عليهم »المعارضه السورية«، وجهابذة الصفوف الموالين 
للغرب تحت الفتة المعارضة، فقد بلغت البجاحة بهم حدا ال 
يمكن تخيله، عندما وصفوا أن أغلب الصواريخ األمريكية بلغت 

أهدافها على غير الحقيقة وكأنهم فرحون بذلك.
لكن بعيًدا عــن أساليب شماتة المعارضة فــى بلدهم، 
وبعيًدا عن عبث اإلعالم العربى بإعالء وتيرة المصطلحات 
الخبيثة، والمقصود هــنــا، الــحــديــث عــن الجيش العربى 
السورى، وهو جيش الدولة السورية، حيث يتم ترديد أنه 
جيش النظام السورى، فى محاولة حقيرة لترسيخ مفاهيم 
ضالة ومضللة، لكن ال بد لنا من التوقف عند بعض النقاط، 
والتى أرى أنها مهمة وضرورية، بل ضرورية جًدا فى سياق 
األحــداث التى جرت قبل يومين فى البلد العربى الشقيق 
والمؤثر فى منظومة األمن القومى العربى برمته، باعتبارها 
إحــدى دول الطوق، اإلعــالم األمريكى والغربى نشر صورا 
الطالق الصواريخ، لكنه تجاهل نشر أى صور لألهداف التى 
أصابتها صواريخهم، هذا إن كانت هناك أهــداف حقيقية 
أصيبت بالفعل، وهــذا يشير فى تقديرى إلى أن الضربات 
األمريكية كانت استعراضية، إلنقاذ ماء وجه رئيس مستهتر 
ال يعى ما يطلقه من تصريحات أو ما يدونه فى تغريداته 

على تويتر.

انساقت بعض األصوات وراء واشنطن 
ولندن وراحوا يبررون الجرائم التى ترتكب 

فى حق الشعب السورى وجيشه وصفقوا 
للضربات الصاروخية وكأنهم حققوا 

انتصارًا على الصهيونية العالمية

الضربات االستعراضية جاءت فاضحة ألمريكا بكل 
المقاييس ومحبطة لآلمال من العالقة مع روسيا أو 

التعويل عليها تمامـًا فى كل ما يتعلق بالتسليح

الهجوم الصاروخى على مواقع داخل سوريا، كشف زيف اإلدارات 
المتعاقبة على البيت األبيض وتصريحاتهم عن أنهم ضد اإلرهاب، 

فحقيقة ما يصبون إليه هو إسقاط سوريا الدولة بمزاعم مختلفة

مدير مباحث العاصمة يلقى القبض على 8 »بلطجية« داخل فندق بالنزهة 
نحن أمام واقعة تحمل الكثير من الــدالالت المشحونة 
برسائل واضحة، مفادها أن إرادة الدولة حاضرة بقوة، 
وفى كل لحظة مهما كانت التكلفة ومهما كانت المخاطر، 
وأن رجال المؤسسة األمنية بكل قطاعاتها، قادرون على 
فرض هيبة الدولة، وأنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم 
من أجل حماية الوطن وسالمة المواطن وترسيخ مفهوم 
سطوة القانون على أرض الواقع، فالعيون اليقظة الساهرة 
على تأمين الجبهة الداخلية من عبث العابثين بمقدرات 
الوطن، تعمل فى إطــار استراتيجية أمنية مبهرة وباعثة 

على االطمئنان.
القصة التى نحن بصدد الحديث عنها، ربما يرى البعض 
ــا أخــرى، نجد أنها  أنها عــاديــة، لكن بالنظر إليها من زواي
ليست مجرد واقعة عادية تم اتخاذ الــالزم قانونا حيالها 
ــر، لكنها تحمل الكثير مــن الــــدالالت التى  ــ وانــتــهــى األم
تحفز على الــوقــوف أمامها طويال، بهدف قراءتها بتأنى 
وموضوعية، فالواقعة بــدأت باستغاثة من أحد المواطنين 
عبر الهاتف باللواء محمد منصور مدير اإلدارة العامة 
لمباحث القاهرة، أفاد فى استغاثته قيام نحو 17 بلطجيا 
باقتحام إحدى المنشآت السياحية، وقاموا بارتكاب أفعال 

من شأنها ترويع رواد المنشأة، كما تعدوا بالضرب على 
بعض المتواجدين واحتجاز البعض اآلخر تمهيًدا الختطافهم 
فى مشهد همجى.. إلى هنا يبدو األمــر عاديا من الناحية 
الظاهرية، فمثل هذه الوقائع كانت تحدث فى فترات سابقة، 
وكانت تتفاقم وتتنامى وتيرتها وتقود تداعياتها إلى ما هو 

أكثر بشاعة بسبب التراخى وبطء الحركة.
ومــا أن تلقى مدير اإلدارة العامة لمباحث القاهرة 
االستغاثة على هاتفه أمــر على الــفــور ضباطه بفحص 
البالغ واتخاذ الالزم ولم يلتفت إلى ما يردده البعض من 
الضباط بأن هذه األماكن سيئة السمعة وأن المترددين 
عليها من معتادى اإلجرام وكان همه األول واألخير ضبط 
العملية األمنية والحفاظ على أرواح المواطنين حتى ال 
يتكرر حــادث كافيه مدينة نصر الــذى راح ضحيته أحد 
الشباب، وبالتنسيق مع اللواء هشام قدرى مدير مباحث 
السياحة الذى تواصل مع ضباط مباحث القطاع وأرسل 
لهم جميع المخالفات على هذه المنشأة محل الواقعة، 
وبالفعل بدأ كل من العميد محمود هندى والعقيد أيمن 
صالح بتكليف مرؤوسيهم من ضباط المباحث واألفــراد 
بإجراء التحريات والحصول على المعلومات عن البلطجية 

وعالقاتهم والجرائم التى ارتكبوها، وبدأ الجميع كخلية 
نحل تعمل دون كلل فى إطار استراتيجية أمنية رائعة.

وألقى القبض على البلطجيه بطريقة احترافية تفوق 
قــدرة وخيال أى مؤلف على وصف المشهد المتناغم 
بين ضباط المباحث، وبعد فحص الواقعة بقدر هائل 
مــن االهــتــمــام والــجــديــة، اتــخــذ اإلجــــراءات القانونية 

بإغالق المنشأة.
الــقــراءة الدقيقة لما جــرى تفيد بــأن أجــهــزة األمــن 
تواجه كل أساليب الجرائم بأنواعها ولم تول اهتمامها 
فقط بالجرائم اإلرهابية ومداهمة أوكارها لكن مواجهة 
اإلرهــــاب تسير جنبا إلـــى جــنــب مــع مــواجــهــة الــجــرائــم 
االقتصادية واالجتماعية كما أنها تكشف بجالء حقيقة 
أخــرى مفادها أن أى قطاع ال يعمل بمعزل عن القطاع 
اآلخـــر، خاصة فــى ظــل الــظــروف التى تمر بها البالد، 
فأجهزة البحث بما لــدى ضباطها من قــدرة وبراعة فى 
إطــار المعلومات، تتناغم مع بقية األجهزة، بما يؤكد أن 
التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية وإداراتها المتنوعة 
بلغ درجــة رفيعة من التناغم يبعث االطمئنان، وتبدد أى 

مخاوف على الجبهة الداخلية.

اللواءان محمد منصور وهشام قدرى يتخذان اإلجراءات القانونية إلغالق المنشأة السياحية 

منصور لم يلتفت 
إلى ما يردده البعض 
من الضباط بأن هذه 

األماكن سيئة السمعة 
وأمر بضبط البلطجية

اللواء
محمد منصور
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