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بالوقائع.. خسائر ومديونيات الشركات الكبرى تثير القلق داخل مجلس الوزراء

 

اعتراًضا على قانون البحوث الطبية اإلكلينيكية

نقابة األطباء تحذر من تحول المريض المصرى لحقل تجارب لشركات األدوية

رجال »جميل« يرفضون التعاون مع »الشيخ« فى التنظيم واإلدارة

بوكس فن:
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الرئيس
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رداً على الوزير عمر مروان نكشف:
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من الحديث عن ملف حوض النيل

القضاء اإلدارى يحدد مصير التعليم المفتوح.. األحد القادم

شكرى: مهلة استئناف مفاوضات سد النهضة مستمرة حتى 5 مايو الحالى
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« تثبت محاولة شوقى التبرع بـ200 مليون لـ»صندوق تحيا مصر« بالمستندات.. »
 انفراد.. رغم نفى الوزير ومجلس الوزراء

خــرج علينا الــدكــتــور طــارق شوقى وزيــر 
الــتــربــيــة والتعليم والتعليم الــفــنــى، ينفى 
ويحلف باأليمان أنه لم يقم بمحاولة التبرع 
ــوزارة  ــ ــوال ال ــ بمبلغ 209 مــايــيــن، مــن أم
لـ»صندوق تحيا مصر« والــذى رفض تماما 
ــوال الــتــى نوى  قــبــول الــتــبــرع، باعتبار األمــ
الــوزيــر التبرع بها، مــال عــام، وأنها ليست 
ــخــاصــة، وكــانــت بمثابة  أمــــوال شــوقــى ال
الصدمة لــوزيــر التعليم الـــذى كــان يهدف 
مــن وراء هــذه الخطوة، لفت األنــظــار إليه 
والحصول على اللقطة، لتدعم موقفه عند 
ــوزارى  الــقــيــادة السياسية فــى التشكيل الـ

المتوقع خال شهر يونيو المقبل.
وحصلت »صــوت المايين« على مستند 
رسمى من وزارة التخطيط، بتاريخ 2/15 
2018 عــبــارة عــن مخاطبة رسمية تفيد 

بــرفــض صــنــدوق تحيا مــصــر، لفكرة قيام 
الوزير بالتبرع لحساب صندوق تحيا مصر 
بميلغ 209 مايين و700 ألــف جنيه، عبر 
خطاب وجهه الوزير للصندوق، للمساهمة 
من الــوزارة فيما فاض من ميزانيتها، لدعم 

صندوق تحيا مصر.
وفجر الخطاب الرسمى الموجه لــوزارة 
التربية والتعليم فضيحة، بكل المقاييس 
للوزير، بأن الصندوق رفض محاولته التبرع، 
بسبب المشاكل الــتــى تعانى منها البنية 
التحتية لــلــمــدارس، والعجز الكبير الــذى 
يصل إلى 700 مليون جنيه، فى هيئة األبنية 
التعليمية التابعة للوزارة، مما يعرقل انتظام 

مسيرة العملية التعليمية بنجاح.
وكـــان الــخــطــاب بــمــثــابــة صــدمــة قاسية 

للوزير لم يتوقعها أكثر المتشائمين حوله.
ــز الــمــعــلــومــات ودعـــم  الــمــثــيــر أن مــرك
اتخاذ القرار بمجلس الــوزراء أصدر بيانا 

نفى فــيــه، مــا تـــردد فــى مــواقــع التواصل 
االجتماعى من منشور يزعم تحويل وزارة 
التربية والتعليم مبلغ 209 مايين جنيه من 
ميزانيتها لصالح صندوق )تحيا مصر(، 
وعلى حسب ما جــاء بالمنشور المتداول 
ــوزارة رفــضــت توجيه هــذا المبلغ  ــ فــإن ال
للهيئة العامة لألبنية التعليمية، وذلك حتى 
تتمكن من استكمال خطة بناء الفصول، 

مؤكًدا أن الخبر عار تماًما عن الصحة.
ــمــركــز فـــى تــقــريــر توضيح  ــح ال ــ وأوضـ
الحقائق الصادر، يوم الخميس الماضى، 
أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفنى، والــتــى نفت تلك األنباء 
جملة وتفصيا، مؤكدًة أن الوزارة لم تتبرع 
بأى أمــوال من ميزانيتها لصالح صندوق 
)تحيا مصر(، وأن المستند المتداول حول 
هذا الشأن عار تماماً من الصحة ويهدف 

إلثارة البلبلة.

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

والتوزيع »ش.م.م«
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»المدام« تدير الوزارة نيابة عن زوجها.. وتوقع على البوستة فى »المنزل«

»القوى العاملة« فى قبضة زوجة سعفان
ــة وعــجــيــبــة من  ــب ــة غــري ــعـ ــى واقـ فـ
عــجــائــب حــكــومــة الــمــهــنــدس شريف 
ــة محمد  إســمــاعــيــل، تــقــمــصــت زوجــ
سعفان وزير القوى العاملة، شخصيته، 
وأصــبــحــت تــديــر الـــــوزارة مــن منزله 
ــرارات  ــقـ بــمــديــنــة نــصــر، وتـــصـــدر الـ
ــن طـــريـــق الــمــســتــشــار  واألوامــــــــر، عـ
ــذى اتـــم هــذا  ـــ. س« الـ االعــامــى »هـــ
األسبوع 73 عاما، حيث يقوم بتنفيذ 
أوامــرهــا حرفيا، ســواء بعقد ورشــات 
العمل، أو مخاطبة مــديــريــات القوى 

العاملة بحصر العمالة غير المنتظمة.
المثير أن زوجــة الوزير ادعــت انها 
تفهم فى شغل القوى العاملة أكثر من 
الــوزيــر ومستشاريه ألنها كانت تعمل 
فى إحدى الشركات، وأنها حاصلة على 
بكالوريوس تجارة، ومحاسبة، ولديها 

الخبرة الكاملة فى الشئون اإلدارية.
وكــشــفــت مـــصـــادر أن الــمــســتــشــار 

اإلعــامــى، لــلــوزيــر، أصـــدر تعليماته 
إلدارة العاقات العامة، بأن »البوستة 
المستعجلة« يقوم أحد موظفى اإلدارة 
بتوصيلها للمنزل الــقــريــب مــن مقر 
ــوزارة بشارع يوسف عباس بمدينة  الـ

نصر، لتوقع عليها زوجة سعفان.
ــة  وأضـــافـــت الـــمـــصـــادر أن زوجـ
ســعــفــان، كــانــت وراء اخــتــيــار طاقم 
العاقات العامة واالعــام بالوزارة 
من الرجال باستثناء موظفة واحدة 
ــر بــعــيــد عن  ــ ــدا أن األم ــؤك فــقــط، م
الغيرة النسائية، ولكنها تؤمن بأن 
عمل الــرجــال فــى العاقات العامة 
واالعام بالوزارات أفضل كثيرا من 
السيدات، على عكس ما يحدث فى 
داخــل كثير من الــدواويــن الحكومية 
والقطاع الخاص، حيث يفضل رئيس 
العمل ان يكون مدير مكتبه، وطاقم 

السكرتارية من اإلناث.

رجال »جميل« يرفضون التعاون مع »الشيخ« فى التنظيم واإلدارة
كشفت مــصــادر مقربة مــن الدكتور 
صالح عبد الرحمن الشيخ، الرئيس 
ــمــركــزى للتنظيم  الــجــديــد لــلــجــهــاز ال
واإلدارة، أن هــنــاك حــالــة احــتــقــان 
ــاز وبــعــض  ــجــه ــس ال ــي شـــديـــدة بــيــن رئ
الــقــيــادات، الــذيــن وصفتهم المصادر 
بأنهم »موالون« للرئيس السابق، ألنهم 
كانوا أكثر الناس استفادة من وجــوده، 
ومنحهم ثقة كبيرة لــم يمنحها ألحد 

لغيرهم.
وأضـــافـــت الــمــصــادر أن الــقــيــادات 
أخفت ملفات قاعدة البيانات الشاملة 
عــن إعــــداد الــعــامــلــيــن الــمــؤقــتــيــن فى 
الجهاز اإلدارى للدولة بما فيهم موظفى 
الجامعات الحكومية، مما فجر الخاف 
بين الرئيس الجهاز وعدد من القيادات، 
مهددا بنقلهم إلى مركز إعــداد القادة 
ــة، إذا لم  ن بمقر هيئة التنمية اإلداريـ
يظهروا كــل الملفات خــال 72 ساعة 

ومنحهم مهلة حتى يوم االثنين المقبل.
عــلــى الــجــانــب اآلخـــر رفـــض صالح 

ــاءات مع  ــقـ ــرحــمــن عــقــد أى لـ عــبــد ال
وسائل اإلعام والصحفيين، وعقد أى 
مؤتمرات للصحفيين، إال بعد أن يطلع 
ــحــاث فى  على جميع الــدراســات واألب
الجهاز، واالطمئنان على سير العمل 

بانتظام.
المثير أن »صــوت المايين« علمت  
أن المهندس شريف إسماعيل رئيس 
الــوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة 
التخطيط، والتى رشحت صالح لتولى 
ــس الــجــهــاز  ــي الــمــنــصــب، طــلــبــا مـــن رئ
الجديد، بعدم التعجل فى التعامل مع 
الصحفيين، والتزام الصمت فى الفترة 

الحالية على األقل حتى تتضح األمور.
ــى أن السبب  ــمــصــادر إلـ ولــفــتــت ال
الرئيسى إلقالة جميل من منصبه كثرة 
اللقاءات الفضائية، فضا عن خافاته 
المستمرة مــع الــدكــتــور هــالــة السعيد 
وزيــرة التخطيط، وكان آخرها أنه قال 
لها »أنا راسى براسك انتى وزيرة بقرار 

وأنا وزير بقرار«..

فجر السعيد تستنجد بإلهام شاهين لحجز موعد عاجل مع 
جراح تجميل عالمى فى المستشفى األمريكى بباريس

توفيق عكاشة عن حياة الدرديرى..  سيدة شريفة و»عفيفة« ومكسب كبير ألى قناة
رداً على إدعـــاءات البعض بوجود خافات 
حادة بين اإلعامى توفيق عكاشة واإلعامية 
حياة الــدرديــرى، نشر عكاشة »بــوســت« عبر 
صفحته على الفيس بوك ما أسماه بشهادته 
عن حياة الــدرديــرى قال فيها: »هــذه شهادتى 
فى إحــدى تاميذى األستاذة حياة الدرديرى 
مذيعة ممتازة بكل المقاييس سيدة محترمة 
طاهرة شريفة عفيفة مخلصة إخــاص غير 
عــادى قنوعة فيها جميع الصفات الحميدة 
مــهــذبــة مــتــواضــعــة نــزيــهــة وأى قــنــاة فضائية 
تستعين بها هى مكسب لهذه القناة فهى ذات 
ثقافة عالية وفكر متميز وذكــاء شديد.. وهى 
بحق سيدة ومذيعة على حق وهذه شهادتى فى 
تلميذتى النجيبة.. حياة الدرديرى هى المذيعة 
الــمــصــريــة الــوحــيــدة ذات الـــقـــدرات المهنية 
التى اكتسبتها منى وأنها قــادرة على أن تكون 

قــاطــرة لقناة فضائية كاملة.. إن أخاقيات 
ــرى ومهنيتها يعد نموذجا تحتذى به  ــدردي ال
العامات فى مجال اإلعام المصرى حيث إن 
حياة الدرديرى تألقت واستطاعت أن تنافس 
على عرش أشهر مذيعة عربية بعد أن تخطت 
شهرتها مصر وأصبحت أشهر مذيعة مصرية 

مــؤكــدا أن جــوالتــه فــى دول الخليج والمغرب 
العربى كانت ترافقه فيها حياة وأنــهــا كانت 

تستقبل استقباال حافا«.
ــرى كــان  ــدرديـ وأكـــد عــكــاشــة أن حــيــاة الـ
لها دور داعــم فى ثــورة 30 يونيو حيث إنها 
شاركته أغلب المليونيات وأنــه ال ينسى لها 

ــوم إطـــاق الــرصــاص عليه فــى بورسعيد  ي
دفــعــتــه مــن فـــوق الــمــســرح حــتــى ال تصيبه 
طلقات الــرصــاص وظلت هــى واقــفــة ولــوال 
عناية الله لكانت الدرديرى إحدى شهيدات 
ــى بــورســعــيــد كــذلــك فى  الــعــمــل الــوطــنــى ف
مليونية اإلســكــنــدريــة عندما دفــعــت حياة 
الـــدرديـــرى بيديها توفيق عكاشة حتى ال 
تصيبه آلــة حــادة وأصيبت هــى جــراء اآللــة 
ــحــادة إصــابــة سطحية ولـــوال عناية الله  ال
لكانت أيضا حياة الــدرديــرى شهيدة العمل 
الوطنى بــاإلســكــنــدريــة.. وقـــال إن أى قناة 
ستنضم إليها حياة الدرديرى ستكون مكسبا 
لــهــذه القناة مــؤكــدا أن الفراعين لــن تغلق 
أبوابها بوجه حياة الدرديرى وأنها ترحب بها 
فى أى وقت شــاءت ألنها المذيعة المصرية 

الشعبية التى لن تتكرر.

محمد صالح ينجو من مقلب رامز جالل
ــردد أخــبــار كثيرة عــن ســقــوط نجم كرة  رغــم تـ
القدم العالمى محمد صاح ضمن ضحايا برنامج 
المقالب »رامز تحت الثلج« الذى يقدمه رامز جال 
هذا العام، لكن بعض المصادر من داخل البرنامج 

نفت األمر.
وأكدت أن صاح لم يصور أى حلقة من البرنامج 
الذى جرى تصويره فى روسيا، الفتاً إلى أن نجوم 
كرة القدم الذين يظهرون مع جال هذا العام هم 

عبد الله السعيد ورمضان صبحى وحسام البدرى، 
ومن الفنانات شيرين وغادة عبد الــرازق وياسمين 

صبرى وهنا الزاهد.
وكــانــت الممثلة نيللى كريم أثـــارت جــدالً كبيراً 
بعدما قامت بنشر صــورة تجمعها بجال، وعلقت 
قائلة: »مــع أخطر راجــل فى مصر.. طبعا عرفته 
مين«، لتنهال عليها التعليقات التى تساءلت ما إذا 

كانت ضمن النجوم الذين وقعوا فى مقلبه.

هــاجــمــت اإلعــامــيــة الــكــويــتــيــة فجر 
السعيد، الفنانة إلــهــام شاهين بسبب 
تصريحاتها فى برنامج »العاشرة مساًء« 
والــــذى نــفــت فــيــهــا خــضــوعــهــا لعمليات 
تجميل، كما انــتــقــدت تجريح فجر فى 

الفنانة نجاء فتحى.
وكــتــبــت فــجــر عــبــر حــســابــهــا الرسمى 
ــرارى  ــ ــم إصـ ــ ــمــوقــع »فـــيـــســـبـــوك«: »رغـ ب
المستمر على عــدم الـــرد بــس معلش يا 
أستاذه إلهام شاهين.. لى مداخلة بسيطة 
بخصوص كلمتها عن التجميل فى لقائها 
مع وائل اإلبراشى.. ممكن طلب شخصى 
تعمليه لــمــا تـــردى عــلــى إن شـــاء الــلــه.. 
ودى خدمة انسانية فى ميزان حسناتك 
بــإذن الله ألنها استجابة لنصيحتك فى 

البرنامج«.
ــور  ــدكــت ــلـــى كــلــمــت ال ــت: »أصـ ــ ــاف وأضــ
الفرنسى اللى بالمستشفى األمريكى اللى 
عملك عملية التجميل األخــيــرة ولقيته 
زحمه ومواعيده بعيدة وقالى إنك الوحيدة 
اللى بتعرفى تجيبى منه مواعيد قريبة.. 
فممكن تتوسطيلى عنده يدينى موعد قبل 

الصيف والزحمة.. مش عــاوزه أروح 
باريس بزحمة المصطافين«.

ــجــدل بعد  ــارت ال ــ يــذكــر أن فــجــر أث
تصريحها عن الفنانة فتحى والتى 

طالبتها بالخضوع لعمليات 
تجميل أو عدم نشر صورها 
فــى شيخوختها حفاًظا 

على صورتها العامة.
وكانت شاهين شنت 

هجوماً شرساً على 
الــســعــيــد ردا على 
مطالبتها لنجاء 
بـــــــــاإلنـــــــــزواء، 
ــت لــهــا  ــ ــهـ ــ ووجـ
انتقاداً قاسياً 
وحـــــذرتـــــهـــــا 
مـــن مــهــاجــمــة 
ــن  ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــف ــ ال
الـــمـــصـــريـــيـــن، 

ووجــــــهــــــت لــهــا 
تــهــديــداً مباشراً 

وواضحاً.

10 مايو.. األهلى يسافر إلى 
اإلمارات لمواجهة أياكس 
الهولندى فى اعتزال غالى

شوقى

سعفان

الشيخ

جميل

إلهام فجر

غالى

حياة
عكاشة

 نسرين إمام 

ــر الـــجـــهـــاز الــفــنــى  ــق ــت اس
لألهلى وبشكل »مبدئى« 
ــارات  ــ عــلــى الــســفــر إلـــى اإلم
يــوم الخميس 10 مايو من 
أجــل مواجهة فريق أياكس 
الهولندى فى اليوم التالى 
فــى مهرجان اعــتــزال قائد 
والعب وسط الفريق حسام 

غالى.
ووافق الجهاز الفنى بقيادة 
حسام البدرى على مواجهة 
أيـــاكـــس عــلــى مــلــعــب هـــزاع 
بــن زايــد فــى مدينة العين 
ــة فـــى مــهــرجــان  ــيـ ــاراتـ اإلمـ

اعتزال الالعب.
ومـــن الــمــقــرر  أن يتجه 
الـــفـــريـــق األحــــمــــر بــعــد 
المشاركة فى مباراة اعتزال 
»غالى« مباشرة من دبى إلى 
أوغندا استعداًدا لمواجهة 
فريق كمباال سيتى فى ثانى 
جـــوالت دور  المجموعات 
من دورى األبطال األفريقى 
والــمــحــدد لــهــا أحـــد يومى 
15 و16 مــايــو عــلــى ملعب 
ــوم  ــ ــادي ــ ــت ــ لــــوجــــوجــــو س

بالعاصمة كامباال.
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قسم التشريع بمجلس الدولة 
يكشف مفاجأة: القانون 

الجديد صدر بدون استطالع 
رأى وزارة المالية

 معاشات أكثر من
9 ماليين مواطن تتراوح 

بين 1200 وحتى 2000 
جنيه أو أكثر قلياًل رغم 

أن الغالبية العظمى منهم 
يقضى أكثرمن 35 عامًا فى 

وظيفته الحكومية 

كنا أول من انفرد بنشر تفاصيل 
الصفقة المشبوهة لتمرير هذه 

الزيادات فى األول من مارس 2017

محمد طرابيه يكتب:

فى نفس هذا المكان انفردت – وبكل تواضع - فى األول من مارس عام 2017 
بنشر مقال بعنوان: »صفقة مشبوهة بين مجلس النواب والحكومة لتمرير قانون 

زيادة رواتب الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة« والذى كشفت فيه صراحة أنه 
ستتم زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم وكذلك رئيسى مجلس 

الوزراء والنواب. هذا المقال المشار اليه بدأته حرفيا بجملة »قد يتصور البعض أن 
التصريحات التى أدلى بها جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 

والتى أكد فيها أن اللجنة قررت إعادة مشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء 
والمحافظين ونوابهم إلى الحكومة معناها أن هذا الملف قد أغلق بـ)الضبة والمفتاح( 

أو أنه ال توجد صفقة بين الحكومة والبرلمان فى هذا الشأن«.

األسرار الممنوعة فى ملف زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء وكبار رجال الدولة

وقلت ردا على تصريحات المراغى التى قال فيها حرفيا: »كلنا 
فــى اللجنة رفضنا هــذا الــمــشــروع المقدم مــن الحكومة وقــررنــا 
إرجاعه للحكومة، لذلك أجلت اللجنة مناقشته«، مستطرًدا: »مفيش 
وقت حالًيا فى ظل الظروف االقتصادية الصعبة إننا نوافق على 
زيادة مرتبات ومعاشات الــوزراء، وطالما رفضناه أفضل أن تسحبه 
الحكومة، مثلما حدث فى القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص 
بقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب فى بداية انعقاده 
يناير 2016، وبعدها سحبته الحكومة واستجابت لمطالب النواب. 
وهنا نسأل: وما الذى حدث بعد ذلك فى قانون الخدمة المدنية؟ 
واإلجابة أنه تمت إعادته مرة أخرى للمجلس فى نفس دور االنعقاد 
السابق )بالمخالفة للدستور الذى يحظر إعادة مشروع قانون سبق 
رفضه فــى نفس دور االنــعــقــاد( وتــم تمريره بعد إجـــراء تعديالت 
شكلية، وهو نفس السيناريو الذى نتوقع تكراره فى مشروع قانون 

زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.
أردت االستشهاد بهذا المقال للتأكيد على انفرادنا الذى تحدينا 
به الحكومة والبرلمان بــأن هــذا القانون ســوف يصدر، وبمناسبة 
الجدل الكبير الذى أحدثه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى - 
يوم األربعاء الماضى - على القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات 
نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ورئيس 

مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ونصت المادة األولى من القانون على أن: تستبدل بعبارة »تحديد 
مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى 
ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء »عبارة« تحديد المعاملة المالية 
ــوزراء وأعــضــاء الحكومة  لرئيس مجلس الــنــواب ورئيس مجلس الـ
والمحافظين ونوابهم« الــواردة فى عنوان القانون رقم 100 لسنة 
1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى 
الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء وأينما وردت 

فى أى قانون آخر.
وجـــاءت الــمــادة الثانية مــن الــقــانــون: يستبدل بنصوص المواد 
)الثانية والثالثة والرابعة والخامسة( من القانون رقم 100 لسنة 

1987 المشار إليه النصوص اآلتية:
الــمــادة الثانية: يتقاضى كــل مــن رئيس مجلس الــنــواب ورئيس 
مجلس الوزراء شهرياً وبحسب األحوال مكافأة أو راتب يعادل صافيه 
الحد األقصى لألجور، وهما متساويان فى الحقوق والمزايا األخرى.
ــواب رئيس مجلس  وتضمنت الــمــادة الثالثة: يتقاضى كل من ن
ــوزراء والمحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه الحد  الـــوزراء والـ

األقصى لألجور.
ونصت المادة المادة الرابعة على أن: يتقاضى نواب الوزراء ونواب 
المحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه 90٪ من الحد االقصى 

لالجور.
والمادة الخامسة: تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا 
القانون وال تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه ألى ضرائب أو 

رسوم.
وجاءت المادة الثالثة ِمن القانون: تضاف مادتان جديدتان برقمى 
»الرابعة مكرراً والخامسة مكرراً« إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 

المشار إليه نصهما اآلتي:
المادة الرابعة مكررا: تستحق الفئات المشار اليها فى المواد 
»الثانية والثالثة والرابعة« من هــذا القانون معاشا شهرياً يعادل 
80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، 
وال ينتفع بأحكام هذه المادة إال مرة واحــدة فقط. وِفى حالة وفاة 
صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، 
ــواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات  وذلــك وفقاً لألنصبة الـ
االجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً 

الحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.
المادة الخامسة مكرراً: ال تسرى أحكام هذا القانون على كل من 
صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحــدى قضايا 

اإلرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
 فى هذا السياق أتوقف أمام بعض المالحظات السريعة على تلك 
التعديالت التشريعية الجديدة، والبداية ستكون مع الفقرة الثانية 
والتى نصت على أن المادة الثانية: »يتقاضى كل من رئيس مجلس 
ــوزراء شهرياً وبحسب األحــوال مكافأة أو  النواب ورئيس مجلس ال
مرتبا يعادل صافيه الحد األقصى لــألجــور، وهما متساويان فى 
الحقوق والمزايا األخــرى«. وهنا نسأل: ما طبيعة الحقوق والمزايا 
األخــرى المنصوص عليها فى هــذه الــمــادة؟ ومــا قيمتها المالية؟ 
وهل تعنى أن هناك مستحقات مالية آخرى يستحقها كل من رئيس 
البرلمان ورئيس الحكومة تتجاوز قيمة الحد األقصى لألجور وهو 

42 ألف جنيه حالياً؟
المادة الرابعة مكررا: تستحق الفئات المشار اليها فى المواد 
»الثانية والثالثة والرابعة« من هــذا القانون معاشا شهرياً يعادل 
80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، 
وال ينتفع بأحكام هذه المادة إال مرة واحــدة فقط. وِفى حالة وفاة 
صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، 
ــواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات  وذلــك وفقاً لألنصبة الـ
االجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً 
الحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر. وهنا 
نسأل: بأى حق يحصل وزيــر أو محافظ على معاشا شهرياً يعادل 
80٪ من راتــب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب 
وهو ما يوازى حالياً مبلغ 33 ألف جنيه حتى لو كانت مدة شغل هذا 
المسئول للمنصب أسبوعا واحداً أو أكثر حيث لم يحدد القانون مدة 
زمنية لشغل المنصب؟ كما أنه ساوى بين من ينجز فى مجال منصبه 
وبين من يفشل ويهدر المليارات من المال العام. وهل يعقل ياسادة 
أن يكون هذا المبلغ الكبير من حق هذه الفئات السابق اإلشارة اليها 
فى حين أن معاشات أكثر من 9 ماليين صاحب معاش تتراوح بين 
1200 وحتى 2000 جنيه أو أكثر قليالً رغم أن الغالبية العظمى منهم 
يقضى أكثرمن 35 عاماً فى وظيفته الحكومية ويتم استقطاع جزء 
ليس بالقليل من مستحقاته الشهرية طوال مدة خدمته من أجل هذا 

المعاش؟

والسؤال الذى يشغل اذهان الكثيرين هو: هل سيطبق هذا القانون 
بأثر رجعى منذ ثورة يوليو 1952 أم أنه سيطبق بداية من الحكومة 
والبرلمان الحاليين؟ ولماذا لم يتم النص صراحة على هذه الجزئية 
ضمن مـــواد الــقــانــون الـــذى أقـــره البرلمان وصـــدق عليه الرئيس 

السيسى؟
وتعقيباً على ما ورد فى الــمــادة الرابعة مكرر »يتم الجمع بين 
المعاش المقرر وفقاً الحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب 
أى قانون آخــر« نشير إلــى أن هــذه المادة تتعارض مع ما جــاء فى 
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد المرسل من الحكومة الى 
البرلمان منذ شهر سبتمبر 2014، والذى نص فى مادته رقم 56 على 
أنه »إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط االستحقاق ألكثر من 
معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فال يستحق إال المعاش األكبر 
قيمة «.  أما المادة )57(  فنصت على أنه استثناء من حكم المادة )56(  
يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين 

المعاشات فى الحدود اآلتية : ـ
 1  يجمع األوالد بين المعاشين المستحقين عــن والديهم دون 

حدود . 
 2  يجمع األرمــل أو األرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج 
أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من 
العمل أو المهنة بــدون حــدود ،  كما يكون له حق الجمع بين معاشه 
المستحق عن الــزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة 

وذلك دون حدود . 
 3  يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد ,  

وذلك بدون حدود . 
 4  يجمع المستحق بين المعاش المستحق مــن اصــابــة العمل 
والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 
دون حدود ..  وهو ما يعنى أن الوزاء والمحافظين ورئيسى الحكومة 
والبرلمان ال تنطبق عليهم هذه اإلستثناءات؟ وهنا نسأل: هل يكون 
ذلك أحد األسباب التى منعت إصــدار هذا القانون منذ 4 سنوات 
وحتى اآلن؟ وهــل سيتم اإلبقاء عليها قبل اقــرار القانون الجديد 
للتأمينات والمعاشات والذى أعلنت لجنة القوى العاملة أنها سوف 

تقره تحت قبة البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية؟
أما المادة الخامسة والتى تنص على أن »تتحمل الخزانة العامة 
للدولة أعباء تطبيق هذا القانون وال تخضع المعاشات المنصوص 
عليها فيه ألى ضرائب أو رســوم«، فتدفعنا للتساؤل: بأى حق يتم 
اعفاء المعاشات الخاصة بهؤالء الكبار من أى ضرائب اورسوم؟ واذا 
كانت تلك المادة تنص على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء 
تطبيق هذا القانون فلماذا لما يتم استطالع رأى وزارة المالية فيما 
تضمنه المشروع من أحكام من شأنها ترتيب أعباء مالية على خزانة 
الدولة. والمفاجأة التى نفجرها هنا أن هذا الكالم رسمى وموثق 

وكان أحد مالحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، 
نائب رئيس مجلس النواب، على تعديالت قانون تحديد رواتب رئيس 
مجلس الــوزراء والـــوزراء الــذى وافــق عليه مجلس النواب قبل أيام 
وصدق عليه الرئيس السيسسى والذى أكد أن األوراق المقدمة اليه 

خلت مما يفيد ذلك؟
ــدون التوقف  مــن ناحية أخـــرى، ال يمكن أن نفتح هــذا الملف ب
أمام التصريحات التى أدلى بها المستشار عمر مروان، وزير شئون 
مجلس الــنــواب، فى رده على اعــتــراض البعض على زيــادة رواتــب 
الــوزراء ومعاشاتهم فى الموازنة الجديدة، حيث قال: »يوجد التزام 
دستورى بموجب المادة 166، والتى تنص على أن يتم تحديد مرتبات 
الــوزراء بقانون وال يجوز لهم أخذ بــدالت أو مكافآت أو اى أموال 
تحت أى مسميات أخــرى«، وتابع: »مرتبى 2108 جنيه ولكن يصل 
بالبدالت إلى الحد األقصى وبكدا احنا مخالفين للدستور، وكان الزم 
نقنن الوضع فجمعت هذه البدالت والحوافز وسمى راتب وفى حدود 

الحد األقصى لألجور«. 
وهنا نسأل الوزير عمر مروان: تصريحك بأن هذه الزيادات تمت 
بوجب التزام دستورى – حسب نص كالمك - هل يعنى أن الطريقة 
التى كان الوزراء وكبار رجال الدولة يحصلون بها على مرتباتهم منذ 
عــام 2014 غير دستورية؟ واذا كــان ذلــك صحيحاً فهل يقوم كبار 
رجــال الدولة بــرد الماليين التى حصلوا عليها طــوال هــذه الفترة 
بالمخالفة للدستور إلى الموازنة العامة للدولة؟ واذا كان الوضع 
قانونياً فلماذا تم إجــراء التعديالت اآلخيرة؟ هل يعقل ان يحصل 
الوزراء مرتب أكبر من رئيس الجمهورية الذى أعلن أنه متبرع بنصف 

راتبه لصالح صندوق تحيا مصر؟
ونسأل الوزير مروان أيضاً: لماذا ركزت فى تصريحات على جزء 
واحد فقط من المادة 166 من الدستور التى أشرت اليها وتناسيت 
جزءاً مهماً للغاية فى نفس المادة من الدستور والتى نصت حرفياً 
على أنــه »يتعين على رئيس مجلس الــــوزراء، وأعــضــاء الحكومة 
تقديم إقــرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية 
كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أى منهم، بالذات 
أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، 
تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى 
ينظمه القانون«، وهــل قــام الـــوزراء والـــوزراء والمحافظين بتقديم 
ــرارات الخاصة بالذمة المالية عند توليهم أو تركهم  مثل هذه اإلق
مناصبهم؟ وأيضاً فى نهاية كل عــام؟ واذا كان هذا يحدث فلماذا 
لم تطبقوا اإللزام الدستورى الذى يلزمكم بنشر هذه اإلقرارات فى 
الجريدة الرسمية للدولة )الوقائع المصرية( حتى يعرف الشعب 
الحقيقة وفقاً للنص الدستورى الذى يجب أن نرفع له القبعات؟ وما 
هى اآلليات التى تمكن الجهات الرقابية من قيام كبار رجال الدولة 
بالتنازل عن الهدايا النقدية والعينية التى حصلوا عليها بسبب 

مناصبهم الى الخزانة العامة للدولة؟
وباإلضافة لما سبق، نواصل التعليق على تصريحات الوزير مروان 
والتى قال فيها: »إن بعض الوزراء ال يستطعيون الحصول على عمل 
عقب خروجهم من مناصبهم رغــم أنهم تركوا مناصبهم السابقة 
والدائمة من أجل العمل فى الحكومة بمدة غير معلومة تماماً من 
الممكن أن تصل أيام أو أشهر«، وتابع: »الوزير ضحى بالراتب الكبير 
الذى كان يتقاضاه من أجل دخول الــوزارة كما أنه ضحى بوظيفته 

الدائمة ولذلك تم تحديد معاش الوزير بـ33 ألف جنيه«.
وهنا نتوقف أمام الجزئية الخاصة بعدم قدرة الوزير على ايجاد 
ــوزارة، لنؤكد للوزير مـــروان أن  ــ فرصة عمل عقب خــروجــه مــن ال
معلوماته قاصرة فى هذا الشأن وال تستند الى معلومات وحقائق 
ولذلك سوف نكشف له باألسماء الوظائف الحالية التى يتقلدها 

الكثير من الوزراء والمحافظين السابقين.
القائمة تضم على سبيل الــمــثــال ال الــحــصــر، الــدكــتــور كمال 
الجنزورى رئيس الـــوزراء السابق والمستشار االقتصادى الحالى 
للرئيس السيسى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية األسبق 
ــاب، وفايزة  يعمل حالياً مستشاراً للرئيس لشئون األمــن واإلرهــ
أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى السابقة تعمل اآلن مستشارة للرئيس 
لشئون األمــن القومى.. وبالنسبة لــوزراء الخارجية السابقين نجد 
محمد العرابى عضو حالى فى مجلس النواب وكــان رئيساً للجنة 
الشئون الخارجية به فى العام الماضى، وكذلك أحمد أبوالغيط 
يشغل حالياً منصب أمين عام الجامعة العربية، وفى الجامعة العربية 
أيضاً نجد اللواء محمود خليفة المستشار العسكرى للجامعة حالياً 

كان محافظاً للوادى الجديد.
وتضم القائمة أيضاً أسامة هيكل وزيــر اإلعــالم السابق والذى 
يعمل حالياً رئيساً لمجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى اضافة 
الــى كونه رئيس لجنة اإلعــالم والثقافة واآلثـــار بمجلس النواب. 
وبالمناسبة أيضاً فإن مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمى الحالى 
يضم فى عضويته اثنين من الوزراء السابقين هما حسن يونس وزير 

الكهرباء وعالء فهمى وزير النقل.
ومن مدينة اإلنتاج الى شركة »النايل سات« نجد أن اللواء أحمد 
أنيس وزير اإلعالم السابق هو رئيس مجلس إدارة الشركة حتى اآلن، 
وهناك أيضاً أنس الفقى آخر وزيــر إعــالم فى عهد حسنى مبارك 
يعمل حالياً مستشاراً للتطوير فى مجموعة قنوات »صــدى البلد« 

المملوكة لرجل األعمال محمد أبوالعينين.
ومن أبوالعينين الى نجيب ساويرس رجل األعمال الشهير حيث 
نجد أن شركاته يعمل بها أربعة من الــوزراء السابقين وهم: أشرف 
ــر قطاع األعــمــال السابق، وكــذلــك أحمد جــالل وزيــر  سالمان وزي
المالية فــى حكومة حــازم الــبــبــالوى، والـــذى يشغل حالياً منصب 
رئيس منتدى البحوث االقتصادية وهو مؤسسة بحثية مدعومة من 
البنك الدولى ومنظمة األمم المتحدة كما أنه يعمل مستشاراً مالياً 
فى الهيئة الوطنية لإلعالم. وتضم قائمة الوزراء العاملين بشركات 
ساويرس عاطف حلمى وزير اإلتصاالت السابق وأيضاً منير فخرى 
عبدالنور وزير االستثمار و الصناعة فى عهد حكومة حازم الببالوى.

أمــا رجــل األعــمــال حسن راتـــب رئــيــس مجموعة شــركــات سما 
ــوزراء  وجامعة سيناء فيعمل بشركاته ومؤسساته مجموعة من ال
السابقين أبرزهم د. مفيد شهاب وزير التعليم العالى ووزير شئون 
مجلسى الشعب والشورى سابقاً والدكتور سيد عبدالخالق وزير 

التعليم العالى السابق.
 وتضم قائمة الـــوزراء السابقين الذين يشغلون وظائف حالية 
ــذى يعمل حالياً رئيساً  ماجد عثمان وزيــر االتــصــاالت السابق وال
للشركة المصرية لإلتصاالت عالوة على كونه رئيس مركز بصيرة 
إلستطالعات الـــرأى الــعــام. أمــا دالــيــا خورشيد وزيـــرة االستثمار 
السابقة وزوجــة طــارق عامر محافظ البنك المركزى حالياً وأحد 
المرشحين بقوة لرئاسة الحكومة الجديدة فتشغل حالياً منصب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إعــالم المصريين التى تم 
شراؤها منذ عدة أشهر بـ 7 مليارات جنيه من رجل األعمال أحمد 

أبوهشيمة.
وهناك أيضاً الهاللى الشربينى وزير التعليم السابق والذى عاد 
مرة آخرى للتدريس بجامعة المنصورة، و حسين خالد وزير التعليم 
العالى السابق يشغل حالياً منصب رئيس لجنة التعليم الطبى 
بالمجلس األعلى للجامعات، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق 
حالياً عضو فى مجلس النواب وأحد القيادات البارزة فى ائتالف 
دعم مصر، والدكتور على الدين هالل وزيــر الشباب السابق عاد 
لعمله السابق كاستاذ للعلوم السياسية فى جامعة القاهرة كما أنه 
يعمل مستشاراً للعديد من مراكز األبــحــاث السياسية، والدكتور 
ابراهيم الدميرى وزيــر النقل السابق يشغل منصب نائب رئيس 
الجامعة األلمانية بالقاهرة،والدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة 
السابق يشغل حالياً منصب رئيس إحدى الشركات الحكومية الكبرى 
فى مجال األدويــة كما يعمل أستاذاً لألمراض الصدرية فى جامعة 

عين شمس.
أردنا االستشهاد بهذه األسماء للرد على تصريحات الوزير عمر 
ــوزراء وكبار المسئولين  ــذى أدعــى وجــود صعوبة لــدى الـ مــروان ال

السابقين فى العثور على فرصة عمل بعد خروجهم من الوزارة؟
من ناحية أخرى نسأل: ما الموقف بالنسبة للوزير الذى يتقدم 
باستقالته هل سيحصل على المعاش أم سيتم حرمانه منه؟ ولماذا 
لم يتم النص على حرمان الوزير من هذا المعاش الكبير فى حال 
حصوله على وظيفة أو أكثر عقب تركه منصبه الرسمى؟ وهل يصدر 
تعديل تشريعى يمنع الوزراء من مزاولة أى مهنة أو شغل أى منصب 
طالما أنه يقوم بصرف هذا المعاش الكبير؟ وهل تم تحديد حاالت 
بعينها يتم خاللها وقــف صــرف المعاش؟ ولــمــاذا لــم يتم الرجوع 
للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى قانونية الجمع بين أكثر من 
معاش؟  والسؤال األهم الذى أتمنى أن تكون هناك إجابة واضحة 
هو: هل العدد الذى سيتسفيد من التعديال ت األخيرة هم الــوزراء 
والمحافظين الحاليين والذين ال يزيد عددهم عن 60 شخصاً أم 
أن صرف المرتبات سيكون لكل من هو على درجة وزير سواء رئيس 
هيئة أو مجلس أعلى أو مسئول قضائى..الخ وهؤالء تصل أعدادهم 

وفقا للقانون المصرى ألكثر من خمسة آالف شخص؟!!!

معدل الفقر بلغ %26.3 
3.6 مليون عاطل عن العمل فى مصر 

على
المكشوف

أحد وزراء التعليم 
كان مينح الصحفيني 

املنتدبني بالوزارة 
سبائك وهدايا ذهبية 

لضمان والئهم له
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كيف تطالب الحكومة 
بزيادة رواتب هذه الفئات 
فى الوقت الذى أعلن فيه 
الرئيس السيسى تبرعه 

بنصف راتبه لصالح 
صندوق تحيا مصر؟ 

هل يمتلك شريف 
إسماعيل الشجاعة ويعلن 
قوائم البدالت والحوافز 

والمخصصات التى يحصل 
عليه كل وزير ومحافظ من 

الصناديق الخاصة؟ 

بأى منطق يطالب رئيس 
الحكومة بزيادة رواتب 

)األكابر( رغم أنه نفسه 
قد طالب بترشيد 
وضغط اإلنفاق فى 
الوزارات والهيئات؟

فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء أن معدل الفقر بلغ %26.3 
وفقًا آلخر إصدارات الجهاز فى شهر ديسمبر الماضى، وتأكيده أن ارتفاع الدوالر بصورة كبيرة فى السوق السوداء 

وما تبعها من ارتفاع اسعار معظم المنتجات تقريبًا يشير إلى زيادة نسبة الفقراء وفقًا لمؤشر الفقر الحالى، كما 
كشف عن وجود 3.6 مليون عاطل عن العمل. وفى الوقت الذى أكد فيه مسئولو المركز القومى للبحوث الجنائية 
واالجتماعية، ألعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب – يوم الخميس الماضى - أن عدد أطفال الشوارع فى مصر 
بلغ 16 ألفا، طبقًا آلخر مسح شامل قام به المركز، اعتمادًا على لجان ٌشكلت على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات 

متعددة، منها المجلس القومى للطفولة واألمومة، فوجئ الرأى العام فى مصر هذا األسبوع بمجلس النواب الذى من 
المفترض أن يمثل الشعب ال أن يمثل عليه، يفتح ملف زيادة رواتب الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وذلك من 
خالل االجتماع الذى عقدته لجنتا القوى العاملة والخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون المقدم من 

الحكومة، بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، وقررت استمرار بحثه فى اجتماعات أخرى قادمة.

محمد طرابيه يكتب:

صفقة مشبوهة بني مجلس النواب واحلكومة لتمرير قانون 
زيادة رواتب الوزراء واملحافظني وكبار رجال الدولة

وأصدقكم القول إننى لم أجد تعليقا أفضل 
على هذه املهزلة سوى املثل الشعبى الذى يقول 

)صحيح اللى اختشوا ماتوا(.
وقبل أن نــواصــل احلــديــث فــى هــذه القضية 
ــى نــص مــشــروع الــقــانــون الــذى  نشير بــدايــة إل

يناقشه مجلس النوام - النواب سابقاً -.
حــيــث يتضمن مــشــروع الــقــانــون املــقــدم من 
ــب ومعاشات  احلــكــومــة للبرملان بتحديد رواتـ
رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء احلكومة 
من الوزراء، واملحافظني، ونوابهم )5( مواد تنظم 
على وجه التحديد رواتــب ومعاشات املسئولني 
باحلكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 

.1987
وتنص املــادة األولــى من مشروع القانون على 
أن يتقاضى رئيس مجلس الــوزراء راتبا شهرًيا 
ــف جنيه )احلـــد األقــصــى للدخل طبقاً  42 أل
ــوزراء من  ــ للقانون(، فيما يتقاضى نــوابــه، وال
أعضاء احلكومة، واملحافظني، 35 ألــف جنيه 
شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء واملحافظني 

30 ألف جنيه.
وتقضى املـــادة الثانية، بــأن تستحق الفئات 
املــشــار إليها معاشا يــســاوى 80% مــن إجمالى 
رواتبهم، عند انتهاء شغلهم املنصب، على أال 
ينتفع بهذا األمر إال مرة واحدة، وال تطبق املادة 
إال على مــن شغل أحــد املناصب املــشــار إليها 

فعلياً. 
واستثنى مشروع القانون، كال من صدر ضده 
حكم بــات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى 
قضايا اإلرهــاب، أو فى إحدى القضايا املضرة 

بأمن الدولة، من اخلضوع ألحكامه.
وفى هذا السياق نشير إلى أن القانون 100 
ــدره الــرئــيــس األســبــق  ــذى أصــ لسنة 1987 الـ
حسنى مــبــارك، كــان يحدد راتــب نائب رئيس 
اجلمهورية مببلغ 6 آالف جنيه سنويًا، ونفس 
املبلغ بدل متثيل سنوياً، ويتقاضى رئيس مجلس 
الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس 
ــوزراء، املرتب وبــدل التمثيل املقررين لنائب  الـ
رئيس اجلمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس 
مجلس الــوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس املبلغ 
ــدل متثيل مببلغ 4800 جنيه ســنــويــا، بينما  ب
يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 
4200 جنيه فقط، وال تخضع بــدالت التمثيل 

ألى ضرائب أو رسوم.
 وهنا نسأل: هل يليق أن تطلب احلكومة زيادة 
ــب وزرائــهــا وكبار رجــال الدولة فى الوقت  روات
الذى يصدعنا فيه السادة الكبار باحلديث عن 

حب البلد وتقدمي األرواح فداء للوطن؟
وكيف تطالب احلكومة بــزيــادة رواتـــب هذه 
ــذى أعــلــن فــيــه الرئيس  الــفــئــات فــى الــوقــت الـ
عبدالفتاح السيسى تبرعه بنصف راتبه طوال 
مدة رئاسته لصالح صندوق حتيا مصر؟ وهل 
ــوزراء واملــحــافــظــون أقــل وطنية وحــبــا للبلد  ــ ال
من الرئيس؟ وملــاذا يرفعون فى كل مؤمتراتهم 
وتصريحاتهم الشعار األزلى )بناء على تعليمات 
وتوجيهات السيد الرئيس( وفــى الوقت نفسه 
ــدوة لهم ويقومون بالتبرع  يرفضون اتــخــاذه ق

بنصف رواتبهم؟
وهـــل ميتلك املــهــنــدس شــريــف اسماعيل 
ــوزراء الشجاعة ليخرج فــى مؤمتر  ــ رئيس ال
صحفى ينقل على الهواء مباشرة ويعلن من 
ــوزراء  ــ خــاللــه األرقــــام احلقيقية ملــرتــبــات ال
واملحافظني ورؤساء الهيئات العليا فى الدولة؟ 
ونتمنى أن يعلن رئيس احلكومة قوائم البدالت 
واحلــوافــز واملخصصات الــتــى يحصل عليه 
كــل وزيـــر ومــحــافــظ مــن الــصــنــاديــق اخلاصة 
التابعة لــلــوزارات واملحافظات والتى ال يعلم 
 أحد فى مصر حجم أرصدتها احلقيقية على 

وجه الدقة؟
ونتمنى فــى هــذا املــؤمتــر الصحفى املقترح 
أن يقوم رئيس احلكومة بالرد على ما سبق أن 
كشفه الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة املركزية 
ملجلس علماء مــصــر، الـــذى تــقــدم باستقالته 
ــوزراء فى  ــ فــى وقــت ســابــق، أن رواتـــب بعض ال
ــى 3 مــاليــني جنيه، وفقا  مصر فعليا تصل إل
لتصريحات محافظ البنك املركزى، وتأكيده أن 
الثالثة ماليني التى يحصل عليها بعض الوزراء 
موزعة ما بني املرتب واملكافآت اخلاصة وبدالت 
السفر واإلقامة، باإلضافة إلى أطقم احلراسة 
والسماعات الــال سلكية واملــواكــب التى حتيط 
ــى 4 ســيــارات تتحمل  بــالــوزراء والــتــى تصل إل
الدولة تكلفة تسييرها، هذا باإلضافة إلى قوة 
احلراسة املخصصة لكل وزير والسيارات التى 

تخصص ألسرهم بزعم حمايتهم من اإلرهاب.
ــضــاً بــالــرد  كــمــا نــطــالــب رئــيــس احلــكــومــة أي
على ما أعلنه اجلهاز املركزى للمحاسبات، أن 
هناك ما يقرب من 312 جهة إداريــة فى مصر 
ال تخضع ملراقبة اجلــهــاز، وأن يكشف للرأى 
العام قائمة هذه اجلهات، وملاذا ال يتم اإلعالن 

عن رواتــب وحوافز وبــدالت ومخصصات كبار 
املسئولني واملستشارين العاملني فيها؟

ونتمنى أيــضــًا أن يكشف رئــيــس احلكومة 
النتائج التى أسفرت عنها التحقيقات فى البالغ 
املــقــدم مــن جهاز املحاسبات للنيابة اإلداريـــة 
حـــول قــيــام أحـــد الـــــوزراء بــصــرف 22 مليون 
جنيه على وجــبــات الطعام لــه وألفـــراد مكتبه 
واحلاشية خــالل 195 يومًا فقط والغريب أن 
هذا الوزير كان يؤكد دائما أن تلك الوجبات من 
ماله الشخصى ، وهــو االمــر الــذى أكــده أيضاً 
أحد وزراء التعليم الــذى كان مينح الصحفيني 
املنتدبني بالوزارة سبائك وهدايا ذهبية لضمان 
والئهم له، وفى هذا الشأن كلنا يذكر قصة خالد 
حنفى وزير التموين األسبق الذى أنفق 7 ماليني 
جنيه فقط مقابل إقامته داخــل جناح خاص 
بفندف سميراميس. ولهذا نسال: باهلل عليكم 
هل ميكن ألى مسئول اإلنــفــاق بكل هــذا البذخ 
و)الفشخرة( إذا كــان كــل مــا يحصل عليه من 

منصبه الوزارى ال يتجاوز الـ 32 الف جنيه؟!!
ــأى منطق يطالب رئيس  ونــتــســاءل أيــضــًا: ب
ــوزراء واملحافظني  ــ ــب ال احلكومة بــزيــادة رواتـ

وكبار رجال الدولة، رغم أنه نفسه قد قرر خالل 
رئاسته الجتماع املجموعة الوزارية االقتصادية 
فى بداية شهر نوفمبر املاضى خفض التمثيل 
اخلــارجــى فــى البعثات الدبلوماسية التابعة 
لــلــوزارات بنسبة 50% واالعــتــمــاد على كــوادر 
وزارة اخلارجية فــى تنفيذ ومتابعة األعــمــال، 
ــوزارات  وكــذلــك ترشيد وضغط اإلنــفــاق فــى الـ
والهيئات واجلهاز اإلدارى للدولة بنسبة تتراوح 
بني 15 و20% دون املساس باألجور والرواتب 

واالستثمارات؟!!
وملــاذا يطلب رئيس احلكومة زيــادة مرتبات 
السادة الكبار رغم أنه الــذى قال صراحة منذ 
ــواحــد “ال زيـــادة فــى رواتــب  ــاحلــرف ال ــام وب أيـ
املوظفني، وسنتخذ اإلجراءات حلماية املواطنني 
من آثــار الــقــرارات االقتصادية األخــيــرة”؟ فهل 
ــوزراء  رئيس احلكومة يشعر بــآالم ومــعــانــاة الـ
واملحافظني من ارتفاع االسعار وال يحرك ساكنا 
عندما يطالب البسطاء والفقراء واملعدومون 
بزيادة رواتــب ليواجهوا أعباء املعيشة بعد أن 

حتولت حياتهم إلى جحيم ال يطاق؟!!
 مــن ناحية أخـــرى نــتــســاءل: مــا مــدى صحة 
مــا يــتــردد حــول صفقة مشبوهة بــني احلكومة 
ومجلس الــنــواب لتمرير هــذا القانون اخلاص 
ــوزراء واملحافظني وكبار رجال  بزيادة رواتــب ال
الدولة كنوع من رد اجلميل للحكومة التى قررت 
فى العام املاضى زيادة املوازنة السنوية للمجلس 
لتصبح 997 مليون جنيه، مقسمة على قسمني: 
األول مــوازنــة جــاريــة بلغت 997 مليون جنيه، 
وموازنة استثمارية بلغت 18 مليونا، بزيادة 212 
مليونًا عن موازنة العام املالى املاضى 2015/ 

.2016
 ويكفى أن نشير إلى أن ميزانية املجلس كانت 

فى عام 2010 مبلغ 350 مليون جنيهاً فقط !!!
وهــــل صــحــيــح أن احلـــكـــومـــة ســــوف تــقــوم 
ــواء لهم  ــيــازات جــديــدة لــلــنــواب سـ بــتــقــدمي امــت
بصفة شخصية أو داخل دوائرهم مقابل مترير 

الزيادات اجلديدة فى رواتب السادة األكابر؟!!!
وفــى النهاية أقــول إن كل الوقائع والشواهد 
تــؤكــد أن املــواطــن البسيط سقط مــن أجندة 
وحسابات احلكومة ومجلس النواب، فكالهما 
ــاص ويــتــنــاســون  ال يــعــمــل ســـوى حلــســابــه اخلــ
أن الــشــعــب الــغــلــبــان هــو ســبــب تــواجــدهــم فى 
هـــذه املــنــاصــب، ولــكــن يــبــدو أنـــه أصــبــح قـــدراً 
محتوما على املاليني من الغالبة أن يواصلوا 
مسلسل دفع الثمن من حياتهم وأقواتهم بسبب 

السياسات احلكومية الغبية.

جانب من لقاء شريف إسماعيل 
وعلى عبدالعال

املركزى للمحاسبات: هناك 
ما يقرب من 312 جهة 

إدارية فى مصر ال تخضع 
ملراقبة اجلهاز

املركز القومى للبحوث 
اجلنائية واالجتماعية: 
عدد أطفال الشوارع فى 
ا مصر يتجاوز الـ 16 ألًفً

منح كبار رجال الدولة 80% من إجمالى رواتبهم عند انتهاء شغلهم املنصب
الزيادات اجلديدة: 42 ألف جنيه لرئيس احلكومة و35 ألفًا للوزراء  واملحافظني

د. عماد مهنا: رواتب بعض الوزراء فى مصر فعليا تصل إلى 3 ماليني جنيه وفًقا لتصريحات محافظ البنك املركزى 

تساؤالت ننتظر 
اإلجابة عنها:

اللواء أبوبكر 
اجلندى:

احلكومة تقدم 
امتيازات جديدة 

للنواب سواء لهم بصفة 
شخصية أو داخل 

دوائرهم مقابل مترير 
الزيادات اجلديدة

الصفقة تتضمن مترير 
القانون لرد اجلميل 
للحكومة التى قررت 

زيادة املوازنة السنوية  
 للمجلس لتصبح
997 مليون جنيه

أحد الوزراء قام بصرف 22 مليون جنيه على وجبات الطعام 
له وألفراد مكتبه والحاشية خالل 195 يومًا فقط 

ما طبيعة الحقوق والمزايا 
األخرى التى سيحصل عليها 

رئيسا مجلسى الوزراء والنواب؟

بأى حق يحصل وزير أو محافظ على معاش 
شهرى 33 ألف جنيه حتى لو كانت مدة 

شغل هذا المسئول للمنصب أسبوعا واحدًا 

11 سؤااًل فى انتظار اإلجابة عنها

لماذا لم يتم النص على حرمان الوزير من 
هذا المعاش الكبير فى حال حصوله على 

وظيفة أو أكثر عقب تركه منصبه الرسمى؟ 

هل يصدر تعديل تشريعى يمنع الوزراء 
من مزاولة أى مهنة أو شغل أى منصب 

طالما أنه يقوم بصرف هذا المعاش الكبير؟ 

هل تم تحديد حاالت 
بعينها يتم خاللها وقف 

صرف المعاش؟ 

هل العدد الذى سيتسفيد من التعديالت 
األخيرة هم الوزراء والمحافظون 

الحاليون أم 5000 شخص بدرجة وزير؟!

هل سيطبق هذا القانون بأثر رجعى منذ 
ثورة يوليو 1952 أم أنه سيطبق بداية 

من الحكومة والبرلمان الحاليين؟ 

بأى حق يتم إعفاء المعاشات 
الخاصة بهؤالء الكبار من أى 

ضرائب أو رسوم؟

هل يعقل أن يحصل الوزراء على مرتب أكبر 
من رئيس الجمهورية الذى أعلن أنه متبرع 

بنصف راتبه لصالح صندو ق تحيا مصر؟

ما اآلليات التى تمكن الجهات الرقابية من 
مراقبة قيام كبار رجال الدولة بالتنازل عن 
الهدايا النقدية والعينية التى حصلوا عليها 
بسبب مناصبهم إلى الخزانة العامة للدولة؟

لماذا تخالف الحكومة الدستور وترفض نشر 
إقرارات الذمة المالية للوزراء والمحافظين فى 

الجريدة الرسمية للدولة )الوقائع المصرية(؟

ردًا على الوزير عمر مروان نكشف قائمة الوظائف الحالية للوزراء السابقين

الجنزورى وأحمد جمال الدين وفايزة أبوالنجا مستشارون حاليون للرئيس
أحمد أبوالغيط يشغل حاليًا منصب أمين عام الجامعة العربية 
أسامة هيكل رئيسًا لمدينة اإلنتاج ولجنة اإلعالم بمجلس النواب
سالمان وجالل وحلمى وعبدالنور يعملون فى شركات ساويرس

ماجد عثمان يعمل حاليًا رئيسًا للشركة المصرية لالتصاالت
داليا خورشيد تتولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة شركات إعالم المصريين 

أبوالغيط

سالمان

السيسى

عثمانهيكلمروان
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على مــا يــبــدو فــإن مصر عــاقــدة الــعــزم على 
التصدى بقوة لإلرهاب داخلياً وخارجياً.. خاصة 
بعد الكلمة القوية التى ألقاها الرئيس السيسى 
ـــ)29( فى السعودية.. ومنذ  فى القمة العربية ال
ذلـــك الــحــيــن والــتــحــركــات الــمــصــريــة ال تتوقف 
عند حد معين.. فقد استطاعت مصر أن تلجأ 
للخارج من أجل العمل على توحيد القوى الدولية 
لمواجهة اإلرهـــاب الــمــدعــوم مــن دول وكيانات 

خارجية.
)مصر( شــددت على أن اإلرهـــاب الــذى يلقى 
دعما خارجيا لن تستطيع دولــة معينة القضاء 
عليه بل البد وأن يتم التكاتف الدولى لمواجهته.. 
هذا ما أكدته المصادر الروسية األمنية والتى 
أوضحت أنه تم عقد عدة لقاءات ومباحثات بين 
مسئولين أمنيين مصريين وروسيين وتــم عقد 
لــقــاءات أمنية مصرية مع مسئولين أمنيين من 

فرنسا ثم لــقــاءات مماثلة مع مسئولين أمنيين 
أمريكان.. وكل هذه اللقاءات األمنية المصرية 
مع مسئولين أمنيين روسيين وفرنسيين وأمريكان 
ــاب مع  غرضها تنسيق الجهود لمواجهة اإلرهـ
تــأكــيــدات بــضــرورة مــحــاربــة جميع التنظيمات 
اإلرهابية دون تفرقة.. مع التحذير من توفير 
مــاذات آمنة لإلرهابيين مع منع كافة مصادر 

تمويلهم داخلياً وخارجياً.
ــت الــمــصــادر أن مــصــر حــــذرت من  ــافـ وأضـ
تنظيمات إرهابية تلقى دعــم دول لها مصالح 
بالمنطقة.. وحــذرت مصر أيضا من خطورة من 
يسمون أنفسهم بـ)العائدون( وهــم الذين تلقوا 
دعما وتمويا وتسليحا وتدربوا فى مناطق تواجد 
التنظيمات ســواء فــى ليبيا أو ســوريــا أو اليمن 
أو العراق أو أفغانستان.. وهــذه الخطورة تمثل 
تهديدا كبيرا ضد أمن واستقرار المنطقة العربية 
بالكامل.. خاصة أن جميع التنظيمات خرجت من 
رحم جماعة اإلخوان وتتورط فى جميع العمليات 
التفجيرية ضــد الــجــيــش والــشــرطــة فــى مصر 

ولديهم روابط وتواصل مع عناصر خارجية.
مسئولون أمنيون خليجيون وروسيون أكدوا أن 
هناك )8( آالف إرهابى مسلح تواجدوا فى سوريا 
وتم نقلهم إلى أفغانستان عن طريق إيران وتركيا 
وجميعهم من جنسيات عربية وأتى بهم قيادات 
منتمية لاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بهدف 
خلق مواجهة مع الجيش السورى.. منهم )900( 
ــا وبعض الــدول  إرهــابــى مسلح جـــاءوا مــن أوروبـ
األفريقية منها مالى ونيجيريا وانضموا لصفوف 
ــرون  ــنــصــرة فــى ســوريــا وآخــ ــش وجــبــهــة ال داعــ
انضموا لـ»حزب التحرير اإلسامى« و»الحركة 
اإلســامــيــة« وجميعهم تــم إدراجــهــم على قوائم 
اإلرهــاب الدولية.. وعلى غــرار ذلك تم التوصل 
بين قــيــادات األجــهــزة األمنية فــى دول الخليج 
وروسيا ومصر وفرنسا وأمريكا إلى عدة نقاط 
هامة البد من وضعها فى االعتبار وتشكل حقائق 
مبدئية بضرورة التعامل األمثل مع اإلرهاب وهى:

إن ما يحدث فى المنطقة العربية من تنامى 
التنظيمات اإلرهــابــيــة جــاء بعد قــيــام )إيـــران( 

باستخدام تنظيم القاعدة ومــن بعدها )تنظيم 
ــش( كــذريــعــة للتوسع فــى الــعــراق وســوريــا  داعــ
مــقــابــل تــقــديــم تــســهــيــات ضــخــمــة تــقــدم لهذه 
التنظيمات.. ويتضح من ذلــك التفاهمات بين 
ــيــن وجـــود مــا يسمى بـ)لعبة  ــي ــران واإلرهــاب ــ إي
ــران عن أى  المصالح وتقاسم النفوذ( ويبعد إي

محاسبة دولية على رعايتها لإلرهاب.
ــن ســوريــا  ــة م ــي ــاب إن انــتــقــال الــعــنــاصــر اإلره
ألفغانستان هو مجرد )خداع( استراتيجى حيث 
قامت مجموعة منظمة مــن هــؤالء اإلرهابيين 
الذين انتقلوا إلى أفغانستان إلى الرحيل إلى ليبيا 
جاءوا عن طريق عدد من دول االتحاد السوفيتى 
السابق ومنها دول )أوزبكستان وطاجيكستان 

وتركمانستان(.
التوصل إلى وجود تفاهمات على أعلى مستوى 
تتم بين بعض الجيوش فى المنطقة واإلرهابيين 
من أجل انتقال اإلرهابيين لمدن ومناطق آمنة 
ومنحهم تسهيات لانتقال ومنها جوازات سفر 
غير معروفة المصدر ومجهولة حتى يتم تفادى 

عمليات القبض عليهم أثناء تحركهم عبر الحدود 
إلى دول أخرى.

فى هذا الشأن ذكرت مصادر روسية أن مصر 
أكدت على حقيقة هامة وهى )لوال الدعم الذى 
تــم تقديمه لإلرهابيون بالساح واألمـــوال لما 
سيطر اإلرهــابــيــيــن عــلــى األراضــــى ولــمــا ظلوا 
متواجدين أو أحياء حتى اآلن، وكيف يتم تشكيل 
تحالف دولى لمواجهة داعش فى سوريا والعراق 
ويتم ضــرب اإلرهابيين بالطائرات العسكرية 

ورغم ذلك مازالوا متواجدين؟!
وأضـــاف المصادر الروسية أن دول معروفة 
باالسم تستخدم اإلرهابيين كغطاء للتدخات 
التوسعية فى شئون دول المنطقة لنهب ثرواتها.. 
وأيــضــا هــذه الـــدول المعروفة بــاإلســم تستخدم 
اإلرهابيين لمناكفة دول يعتبرونها )خصوم( مما 
أدى لتحول اإلرهاب إلى )بيزنس ضخم( برعاية 
ــة بمفردها  دول كــبــرى.. لذلك لــن تستطيع دول
مواجهة اإلرهـــاب ألنــه شبكة عالمية مترامية 

األطراف ومحددة األهداف والغايات.

خطة مصر لـ»كسر ضهر« اإلرهابيين
انفراد:

خبراء روس وخليجيون يكشفون:
مصر تواجه اإلرهابيين ولن تقع فى الفخ

القاهرة تستضيف مسئولين 
أمنيين روس وفرنسيين وأمريكان 

لتوضيح دور بعض الدول فى 
تمويل وتسليح اإلرهابيين

مصر تحذر من 
خطورة )العائدين( 

الذين تدربوا فى 
سوريا

اإلرهابيون 
ينتقلون بجوازات 

سفر غير معروفة 
المصدر

الكشف عن وجود )8( آالف إرهابى فى 
سوريا ونقلهم ألفغانستان عن طريق 

إيران وتركيا.. منهم )900( إرهابى 
جاءوا من أوروبا وانضموا لداعش

أنباء عن تدخات قطرية فى ملف المصالحة 
بين حركتى فتح وحماس.. لتحقيق هدفين هما:

إفشال ما تقوم به مصر من رأب الصدع بين 
فتح وحماس، وأخذ دور مصر فى المفاوضات.

تحقيق أهــداف أمريكية من شأنها أن تحقق 
اإلسراع فى إتمام صفقة القرن وهى التى تهدف 
ــل فلسطين بــيــن إســرائــيــل  ــى داخـ لــتــبــادل أراضــ

والضفة الغربية وقطاع غزة.

المسئولون عن األجــهــزة األمنية الفلسطينية 
أكــدوا على رفض التدخات القطرية التى تزيد 
مــن قــوة حركة حماس والــتــى تمدها بــاألمــوال.. 
ــرج رئــيــس الــمــخــابــرات  ومــنــهــم الـــلـــواء مــاجــد فـ

الفلسطينى.
الــبــعــض فــى حــركــة فــتــح أكـــد بـــأن قــطــر تنفذ 
مخطط إخــوانــى لتقوية حــمــاس عــلــى حساب 

القضية الفلسطينية.

تعليمات شــديــدة اللهجة مــن مجلس الــــوزراء صــدرت 
للوزير الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى بعدم اإلدالء 
بتصريحات صحفية أو إجــراء أى مقابات تليفزيونية.. 
بعد حالة الجدل التى سببتها تصريحات الوزير خاصة 
فيما يتعلق بالعاقات مع دول حوض النيل سواء السودان 

وإثيوبيا والمفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة.
لكن الوزير خــرج وأعلن عن توقف المفاوضات مع 
إثيوبيا حول سد النهضة قبل إعان وزارة الخارجية 
ــة فى  ــ ــر فــى الــتــعــامــل مــع األزم ــب ــدور األك ــ صــاحــبــة ال
إثيوبيا.. وتم تحذير الوزير وعــدم الحديث فى ملف 

إثيوبيا نهائيا.
وقــد تم دراســة طــرق أخــرى لمعالجة العاقات مع 
دول حــوض النيل.. وتــم تشكيل لجنة ثاثية من عدد 

من الـــوزارات والجهات لتولى ملف التعامل مع حوض 
 النيل وتوضيح مدى السلبيات التى تواجه مصر وكيفية

التعامل معها.

)فتح( ترفض الدور القطرى لدى حركة حماس

منع وزير الرى من الحديث فى ملف حوض النيل

استبعاد أشرف رشاد من 
رئاسة مستقبل وطن 

و)عاطف ناصر( البديل

نقابة األطباء تحذر من تحول المريض 
المصرى لحقل تجارب لشركات األدوية

بمناسبة الحوار المفتوح حالياً حول مشروع 
القانون الخاص بالبحوث الطبية االكلينيكية 
نشرت نقابة األطباء ماحظاتها حــول مشروع 
القانون، وأكدت  النقابة على أن هناك حاجة إلى 
قانون تنظيم التجارب الطبية على البشر حتى ال 
يتحول المريض المصرى لحقل لتجارب شركات 
ــة ألن هــذا األمـــر يمس بــصــورة مباشرة  ــ األدوي
ــمــواطــن الــمــصــرى واألمــــن الــقــومــى  ســامــة ال

المصرى.. وفيما يلى أهم الماحظات: 
1 – فى حالة األبحاث الطبية العالمية، يجب 
الــنــص على ضـــرورة اعــتــمــاد البحث فــى دولــة 
المنشأ أوالً حتى ال يتحول المريض المصرى 
لحقل للتجارب، حيث أن الدستور المصرى 
يحرم االعتداء على جسد اإلنسان أو تشويهه.

ــرورة أن يتوافق البحث والتدخل  2 – ضـ
الــطــبــى مـــع الــمــعــايــيــر األســاســيــة لسامة 
ــمــمــارســات  ــع إرشـــــــادات ال ــ الــمــريــض ووضـ

السريرية الجيدة )GCP( العالمية.
3 – ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثى 
والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية 
والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى األساس 

العمل البحثى.
4 – المجلس األعــلــى ألخــاقــيــات البحوث 
الطبية )مادة 8(  يجب أن يكون مجلس مستقل 
يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه 
التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات 
ــز البحث العلمى )الــجــهــات المختصة  ومــراك

باألبحاث( ورجال الدين.

5 – المعايير األساسية للتجريب يجب أن تكون 
جزء من القانون وال تترك كلوائح داخلية للمجلس 

األعلى ألخاقيات البحوث الطبية )المادة 9(.
6 – يــجــب وضـــع شــــروط حــاكــمــة الخــتــيــار 
المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين 
يستغلون المواطنين الــفــقــراء فــى وضعهم فى 

التجارب البحثية.
7 – اللجنة المؤسسية ألخــاقــيــات البحوث 
ــمــادة 10( يجب أن  الطبية بكل جهة بحثية )ال
تكون تابعة ومسجلة بالمجلس األعلى ألخاقيات 

البحوث الطبية وليس ألى جهة تنفيذية.
8 – رســـائـــل الــمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه 
ــة الــلــجــنــة  ــب ــراق ــم ــات تــخــضــع ل ــع ــجــام ــال ب

المؤسسية ألخاقيات البحوث بالجامعة.
ــوكـــوالت  ــبـــروتـ 9 – يــجــب نــشــر كـــل الـ
ــوافــق عليها  التفصيلية لــلــتــجــارب الــتــى ي
المجلس األعلى ألخاقيات البحوث الطبية 

عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــى، لــضــمــان شفافية 
اإلجراءات والحماية الكافية للمبحوثين.

10- يجب نشر النتائج السلبية للتجارب.
ــروط حـــفـــظ مــلــفــات  ــشــ ــ ــزام ب ــ ــتـ ــ 11 – االلـ
المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على األقل 
وتقديم التعويض المناسب فى حــال وجــود أى 

مضاعفات.
12 – التأمين على المبحوثين يجب أن يمتد 
لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام )ضد أى 
مشاكل صحية(  ولمدة 20 سنة ضد أى مشاكل 

متعلقة بالبحث.

فى سرية شديدة يتم مناقشة إمكانية ضم ائتاف دعــم مصر 
إلى حزب مستقبل وطن على أن يتم تنشيط الحزب المعروف بأنه 
شبابى وسيتم تأسيس مواقع ومــقــرات للحزب الجديد فى جيمع 
المحافظات مع ضم جميع كوادر ائتاف دعم مصر 
ــواب االئــتــاف وسيكون  وشــبــاب االئــتــاف ونـ
لهم األغلبية الكاسحة واالســتــفــادة منهم 
ــحــزب مع  ــواجــد ال وبــمــواقــعــهــم لــزيــادة ت
المواطنين فى الشارع ووصــول الحزب 
لــلــنــاس والــحــصــول عــلــى ثقتهم أكثر 
وأكثر.. والعمل على ضم جميع رجال 
األعــمــال المنتمين لــدعــم مصر إلى 
الحزب الشبابى مستقبل وطن وتمويل 
الحزب للحصول على األغلبية خال 
انتخابات البرلمان القادمة، واالستفادة 
مــن االنـــدمـــاج للسيطرة عــلــى انتخابات 

المحليات ثم البرلمان.
وأشــارت المصادر إلــى أن أشــرف رشــاد رئيس 
حــزب مستقبل وطــن يرفض االنــدمــاج مع ائتاف دعــم مصر وهو 
مــا جعله عرضة لإلطاحة بــه وتعيين عاطف ناصر رئيس الهيئة 
البرلمانية لحزب مستقبل وطــن بعد وجــود مفاوضات بينه وبين 
قــيــادات ائــتــاف دعــم مصر ويحظى بعاقات قوية معهم وهــو ما 
سيجعله محط أنظار الجميع خال الفترة القادمة واعتباره البديل 

المناسب ألشرف رشاد الذى تمرد على الضم الئتاف دعم مصر.
ــواب حــزب مستقبل وطن  ــه رحــب عــدد كبير مــن ن فــى الــوقــت ذات
لفكرة الضم مع ائتاف دعم مصر واعتبروا ذلك نجاحا لهم للفوز 

بانتخابات البرلمان القادم.

بتعليمات من مجلس الوزراء

بعد رفضه ضم الحزب 
الئتالف دعم مصر اعتراضًا على قانون البحوث الطبية اإلكلينيكية

قطر تدفع الطرفين الفلسطينيين إلتمام صفقة القرن لصالح األمريكان

عبدالعاطى

رشاد

 يوسف بالل 
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بعض المصريين يقولون: )األربع سنوات الماضية كوم.. واألربع 
القادمة كوم آخر(.. بفراسة معهودة.. وبرؤية ثاقبة وبحكم الترابط 
بين المصريين والرئيس السيسى يقولون البعض هذه الجملة على 

اعتبار أن هناك ملفات البد أن تفتح ويتم اقتحامها والخوض فيها 
بعد أن انتهت األربع سنوات األولى من حكم السيسى.. وكثيرون 
يرون ضرورة معالجة بعض األمور.. والتوجه نحو بعض الملفات 

التى لم يتم التفكير فيها خالل المرحلة السابقة.
بالطبع فإن عددًا من التقارير التى يتم تقديمها للرئيس 

تطرح عددًا من الرؤى واألهداف التى من الممكن 
تحقيقها حتى يتم الوصول لمعدالت إيجابية وتحقيق 

تنمية لألجيال القادمة بعد أن استمرت البالد فى 
حالة ركود لما يقرب من 38 عامًا. بالل الدوى

أبرزها »المصل واللقاح« والقومية لألسمنت

خسائر ومديونيات الشركات الكبرى تثير القلق داخل مجلس الوزراء
شركتان حكومتان كبيرتان تعتبران صداعاً 
فى رأس الحكومة.. ويمثالن إحــدى القالع 
الحكومية المهددة باالنهيار لما لها من أهمية 

كبرى لدى الرأى العام كله.
ــى: هــى الــشــركــة القومية  ــ الــشــركــة األول
لألسمنت والــتــى تخسر يوميا 3 ماليين 
جنيه بإجمالى خسائر سنوية بلغت ملياراً 
و100 مليون جنيه حسب تقديرات عدد 
كبير من قيادات الشركة التى شهدت 
إقالة مجلس اإلدارة مــرة، واستقالة 
ــدة..  ــديـ ــرات عـ ــ مــجــلــس اإلدارة مـ
والسبب تلك الــبــدالت والمكافآت 
والحوافز التى يحصل عليها قيادات 
الشركة فــى الــوقــت التى يمنع من 
تشغيل خط اإلنتاج الثانى بها تجنباً 
للخسائر، مما أدى شكوى من العاملين 
واعتصامهم لفترات طويلة لكن الحكومة 

لم تحسم األمر.
الحكومة لــم تلجأ لحل 
حاسم فى أزمــة الشركة 
ــة لــألســمــنــت  ــيـ ــومـ ــقـ الـ
ســـواء بــإعــادة هيكلتها 
أو تشكيل لجنة لبحث 
الخسائر أو للتصدى 
للمشكالت.. وتركت 
األمــر للوزير السابق 
ــرف الــشــرقــاوى  ــ أشـ
وزيــر قطاع األعمال 
الذى ترك األمر كما 
هو ولم يقترب منها 
واكـــتـــفـــى بتعيين 
ــــس مــجــلــس  ــي ــ رئ

إدارة جديد من أصدقائه وهو ياسر النجار، 
لكن األمور ازدادت تعقيدات فاعتصم العاملون 
وهــددوا بالتصعيد، لكن الوزير الجديد خالد 
بدوى تحدث عن خطط مستقبلية دون تحديد 
مدة زمنية للتنفيذ واكتفى بـ)تخفيض الحوافز 
للعمال( و)فتح باب المعاش المبكر( حتى يتم 
تقليل النفقات.. وبطبيعة الحال لم يتم حل 
األزمة ألنه لم يحاول االقتراب من العقود التى 
تم توقيعها من الباطن مع عدد من الشركات 
التى تحصل على عوائد كبرى من الشركة وهو 

ما يسبب خسائر باهظة.
الوزير أعلن عن إمكانية بيع بعض أصول 
الشركة حتى يتم جلب أموال لتنهب كمرتبات 
للعاملين وهو ما يعد إهــدارا للمال العام، ألن 
هذه األموال التى حصلوا عليها من بيع أصول 
الشركة لم تذهب لالستثمار فى الشركة أو 
تجديد خطوط اإلنتاج أو تشغيل خط اإلنتاج 
المتوقف، وإنما ذهبت كمرتبات وحوافز، لكن 
عدد من قيادات الشركة اتهموا الوزير بعدم 
الجدية فى الحل، وقالوا: »الوزارة هى السبب، 
ألننا أول مرة نجد مصنع أسمنت يخسر فى 

العالم«.
واعتبر البعض من المؤيدين للوزير خالد 
ــر حــقــق مــعــجــزة مــع الشركة  ــوزي ــدوى أن ال بـ
القومية لألسمنت حينما نجح فى تخفيض 
خسائر الشركة إلى )971( مليون جنيه سنويا 
وتحديدا العام الماضى، وهو ما يعد أعلى رقم 
خسائر لشركة من شركات القطاع العام وتبلغ 
مديونية الشركة حتى اآلن )3.3( مليار جنيه 
لوزارة البترول بعد أن كانت )500( مليون جنيه 
بعد أن تم وقــف تشغيل عــدد من األفــران فى 
الشركة ألنها تعمل بالمازوت، وكــان البد من 

تطويرها وتحديثها وتحديث أفرانها والبدء فى 
استقدام خطوط إنتاج حديثة تعمل.

وذكر عدد من قيادات الشركة أن الالئحة 
ــضــرورة صــرف  الــداخــلــيــة للشركة تقضى ب
75٪ حوافز للعمال وكانت النتيجة أن توالى 
مجالس اإلدارات بالشركة فــى رفــع قيمة 
الــحــوافــز إلــى أن وصــلــت إلــى 400٪، وجــاء 
ــر خـــالـــد  ــ ــ ــوزي ــ ــ ال
بــــــــــــدوى وقـــــــام 
بــتــخــفــيــض قيمة 
الــــحــــوافــــز إلـــى 
300٪ فقط مما 
أشـــــعـــــل غــضــب 
العمال لكنه فتح 
ــاش  ــعـ ــمـ بـــــــاب الـ

المبكر.
كــــوالــــيــــس مــا 
يـــــجـــــرى داخــــــل 
الــشــركــة القومية 
لــألســمــنــت يدعو 
ــدهــشــة، فبعد  ــل ل
الــخــســائــر الــتــى 
ــت مـــن  ــ ــ ــرب ــ ــ ــت ــ ــ اق
الـــمـــلـــيـــار جــنــيــه، 
ــة أن  ــجــ ــ ــي ــ ــت ــ ــن ــ ال
ــددة  الــشــركــة مــه
باالنهيار، البعض كشف أدق أســرار الشركة 
وقــال إن السبب فى الخسائر ترجع لحصول 
الــشــركــة الــتــى تــم استقدامها للتشغيل على 
)113( جنيها عــن كــل طــن يــتــم إنــتــاجــه من 
الشركة طبقا للعقد الموقع مع الشركة، وزيادة 
األسمنت المنتج رغم أن الشركة تخسر )350(

جنيها عن كل طن يتم إنتاجه، وتجاهل الشركة 
القابضة للصناعات الكيماوية ألزمات الشركة 
القومية لألسمنت، إضافة إلى ما أقدمت عليه 
الشركة القومية لألسمنت من إجراء تجديدات 
غير مدروسة بمبالغ طائلة بلغت 1.6 مليار 

جنيه دون جدوى.
وطبعاً قيام القومية لألسمنت باستقدام 
شركة مهمتها التشغيل بجانب عمال الشركة 
مما رفع تكلفة الرواتب ألكثر من )360( مليون 
جنيه سنويا واعتماد البيع على الصفقات 

وعدم القدرة على المنافسة فى السوق.
الشركة الثانية: هى شركة »المصل واللقاح« 
المعروفة باسم »فاكسيرا« والــتــى أصبحت 
ــاً فـــى رأس الــحــكــومــة بعد  بــالــفــعــل صـــداعـ
الخسائر المتوالية التى طالت الشركة طوال 
السنوات الماضية مما أدى إلى تغيير مجلس 
اإلدارة عــدة مـــرات، ومــؤخــراً يــحــاول مجلس 
اإلدارة الحالى تقليل الخسائر ونجح وحقق 
أرباحاً لكنهم ال يشعرون باألرباح ألنهم لديهم 
ديوناً متراكمة ولن يستطيعون تحقيق االكتفاء 
الذاتى من مطالبات السوق المصرية، خاصة 
أن االكتفاء الذاتى سيتحقق فى عام 2030 من 

األمصال واللقاحات والتطعيمات.
وخالل هذا العام زاد االستيراد لألنسولين 
بنسبة 60٪ الضرورى للمصريين والذى يعتبر 

وجوده أمن قومى للمرضى.
وبلغت مــوازنــة التطعيمات فقط )1.5( 
مليار جنيه فقط والتى البــد من توفيرها، 
وهــو مــا يزيد أعــبــاء الشركة ويــزيــد ديونها 
المتراكمة ويزيد فوائد الديون عليها، لذلك 
البد من التدخل السريع من جانب الحكومة 

إلنقاذ فاكسيرا.

السيسى

القومية لألسمنت تحقق خسائر 971 مليون جنيه خالل عام 2017

ملفات فى أجندة الرئيس السيسى 5أخطر

ــة  ــرؤي ــذه ال ــ وه
ــــى رصـــد  ــمــثــل ف ــت ت

)5( مــحــاور ضــروريــة 
تسعى الدولة لتحقيقها 

من ضرورة تثبيت مؤسسات 
الدولة وفقا لرؤية تقارير لجنة 

إدارة األزمات والتى شكلها الرئيس 
السيسى والتى تقدم مقترحاتها ورؤيتها 

وهذه المحاور هى:
ضمان وصــول االحتياطى النقدى فــى البنك 

المركزى إلــى )100( مليار دوالر عــام 2022 وذلــك 
عن طريق تحقيق معدالت نمو تليق بالمرحلة القادمة 
ــادة التصدير وتقليل الفجوة  وتقليل االســتــيــراد وزيـ
بينهما، مع عدم السماح بالمضاربة على الــدوالر فى 
الــســوق الــســوداء.. والتحكم فــى التعامالت البنكية 
فــى الــبــنــوك الــخــاصــة، وأيــضــا العمل على استقرار 

الــبــورصــة والــعــمــل على 
ــد الـــعـــالقـــات مع  ــوطــي ت
الــدول التى يتواجد بها 
مصريين بالخارج لزيادة 
تحويالتهم الــدوالريــة.. 
ــى  ويــعــتــبــر الـــوصـــول إل
احتياطى نقدى )100( 
مـــلـــيـــار دوالر بــمــثــابــة 
)صـــك لـــوصـــول مــصــر( 
ــة األمـــــان  ــلـ ــرحـ إلـــــى مـ
االقتصادى والنمو غير 
ــعــى لــالقــتــصــاد  ــي ــطــب ال
فــى ظــل شــهــادات دولية 
مـــن مـــؤســـســـات مــالــيــة 
ــة عــالــمــيــة  ــاديـ ــصـ ــتـ واقـ
ــحــســن الــمــلــحــوظ  ــت ــل ل
ــة االقـــتـــصـــاد فى  ــحــال ل
ــذ فى  ــ ــع األخـ مـــصـــر، مـ
ــول  ــار أن وصــ ــ ــب ــ ــت االعــ

االحتياطى النقدى لـ)100( مليار دوالر له تبعات على 
المواطنين وعلى قوة مصر داخلياً وخارجياً.. ويمحو 
أى استنتاجات حول تدهور االقتصاد المصرى، بعد 
أن وصل لمرحلة األمــان واالستقرار االقتصادى مما 
ينعكس على األوضـــاع السياسية.. خاصة أن عددا 
كبيرا من قيادات األحزاب وكبار السياسيين والمثقفين 
كانوا قد طالبوا الرئيس السيسى بضرورة اإلقدام على 

إصالحات سياسية واقتصادية معا بعد طول انتظار.
ضـــرورة إجـــراء انــتــخــابــات المحليات: بعد وجــود 

حاالت كثيرة 
ــاب تـــدعـــو  ــ ــب ــشــ ــ ــن ال ــ مـ

للمشاركة السياسية والحوار المجتمعى وضمهم إلى 
ــذى يصل عددهم  أى حـــوار رئــاســى مــع الــشــبــاب والـ
إلى 35٪ من المصريين 
ــاب،  ــ ــب ــشــ ــ ــن ال ــ ــى ســ ــ ــ ف
ــتــوصــيــة  ــم ال ــ ــــك ت ــذل ــ ول
ــل  ــجــي ــع ــت ــرورة ال ــ ــضــ ــ ــ ب
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ بـــــإجـــــراء انـ
المحليات حتى يشارك 
فيها الــشــبــاب الــراغــب 
فــى المشاركة بــقــوة فى 
ــاســى..  ــســي الــمــشــهــد ال
وعـــلـــى هـــــذا األســـــاس 
ــا يسمى  ــم تــشــكــيــل مـ تـ
بـ»شباب من أجل مصر« 
على غرار »ائتالف دعم 
ــذى اســتــحــوذ  ــ مــصــر« ال
على البرلمان، وقــد تم 
اخــتــيــار مــجــمــوعــة من 
ــاب عــلــى مستوى  ــشــب ال
ــمــحــافــظــات لتمثيل  ال
»شــبــاب مــن أجــل مصر« 
فــى انتخابات المحليات المزمع إجــراؤهــا فــى عام 
ــة تنهى ملف مهم جدا  ــدول 2019 وهــو مــا يجعل ال
يؤرقها منذ 2014 وينقل مصر إلــى مرحلة جديدة 
يشارك فيها الشباب سياسيا ويتاح لجموع الشباب 
المساهمة بآرائهم وتمثيلهم فى المحليات.. مع إعطاء 
المحافظين تعليمات مشددة بضرورة التعاون الكامل 
مع المحليات وأعضائها واالستماع لهم واالستجابة 
ــادر على تحمل  لهم مــن أجــل بــنــاء شــبــاب مــصــرى قـ

المسئولية واعتبار آرائهم محل ثقة من جانب الدولة.

ــن الــدعــم:  ــهــاء تــمــامــا م ــت االن
ضـــرورة االســتــمــرار وبــال توقف فــى تطبيق 
سياسة الحكومة التى تتبعها لترشيد الدعم والــذى 
يمثل ربــع الموازنة العامة للدولة، ســواء دعــم للمواد 
البترولية أو الكهرباء أو الــمــيــاه، وكــانــت الحكومة 
المصرية قــد تقدمت بخطة لــإصــالح االقتصادى 

لصندوق النقد الدولى 
وبموجبه حصلت مصر 
على 12.5 مليار دوالر 

كقرض.
وحـــــصـــــلـــــت مـــصـــر 
ــى دفــــعــــات كــبــرى  ــلـ عـ
مـــــنـــــه، بــــعــــد أن تــم 
ــى خطة  الــمــوافــقــة عــل
ــة،  ــمــصــري اإلصــــــالح ال
ــرورى عــدم  ــضــ ــ ــن ال ــ وم
تـــوقـــف الـــخـــطـــة حــتــى 
يــتــم الــتــخــلــص مـــن ربــع 
الموازنة العامة للدولة، 
أو تخفيضه فى أضعف 
الحاالت حتى ال تتحمل 
الــدولــة مــلــيــارات طائلة 
ضائعة فى دعم البترول 
والكهرباء والمياه، وهذا 

سيقلل من عجز الموازنة ويعتبر قـــراراً شجاعاً لم 
يقدم عليه أى رئيس منذ عهد الرئيس السادات، ورغم 
التخوفات التى أظهرتها األجــهــزة األمنية من جراء 
رفع أسعار البترول والكهرباء والمياه إال أن الحكومة 
مــازالــت مصرة على تنفيذ خطة ترشيد الدعم دون 
توقف طبقا للتوقيتات الزمنية الموضوعة مسبقا حتى 
ال تتأثر الخطة ويتم االنتهاء منها فى مواعيدها، وهذا 
يدل على أن الحكومة عازمة على تنفيذ خطة إصالح 

ــصــادى حقيقية يتم  ــت اق
خاللها التخلص من الدعم 

الذى يثقل على الموازنة.
ــفــســاد:  ــع ال ــدم الـــتـــهـــاون مـ عــ
ــقــانــون على  الــعــمــل عــلــى تطبيق ال
الــجــمــيــع دون اســتــثــنــاء، والــعــمــل على 
الــرقــابــة الــمــشــددة على المسئولين ســواء 

ــراً أو محافظاً أو رئيس شركة ولن  أكــان وزي
يتم إهدار أى أموال 
حــكــومــيــة.. ورضـــوخ 
جــمــيــع المناقصات 
ــة فــى  ــ ــي ــ ــوم ــ ــك ــحــ ــ ال
الـــوزارات أو الهيئات 
أو المؤسسات لرقابة 
مــشــددة مــن الــرقــابــة 
اإلداريـــــــــة والـــجـــهـــاز 
المركزى للمحاسبات 
ورقــابــة مــشــددة على 
ــة الـــمـــشـــروعـــات  ــافـ كـ
الـــقـــومـــيـــة الـــتـــى يــتــم 

تنفيذها.
ــلـــى  الــــــقــــــضــــــاء عـ
ــاب: االســتــمــرار  ــ ــ اإلره
ــقــوة  ــة ب ــهـ ــمـــواجـ ــى الـ ــ ف
ــــى ســيــنــاء  لــــإرهــــاب ف
وعـــدم الــســمــاح بانتقال 
العمليات اإلرهابية إلى 
الــــــــوادى، مـــع الــقــضــاء 
عــلــى كــافــة التنظيمات 
اإلرهــابــيــة وغــلــق منافذ 
التمويل لها، مع استمرار 
حالة التأهب األمنى فى 
جميع المحافظات طوال 
الـ24 ساعة، ونشر قوات 
ــوارع  ــة فـــى الـــشـ شــرطــي
ــمــرار  ــد بــاســت ــواجـ ــتـ والـ
فــى الــمــنــاطــق الحيوية 
وتــحــديــدا األمــاكــن التى 

بها مؤسسات دولية.
ــا  ــن ــل ــجــع كـــــل هـــــــذا ي
نقول أن األربـــع سنوات 
الــقــادمــة ستشهد وجهاً 
آخــر للرئيس السيسى، وجهاً آخــر للحسم والنهوض 

ومحاربة الفساد، والنمو االقتصادى.

ضمان وصول 
االحتياطى 

النقدى لـ)100( 
مليار دوالر فى 
البنك المركزى

1
محاربة الفساد 

وتشديد الرقابة 
على أموال 

الحكومة ومراقبة 
المسئولين

4

عدم السماح 
بنقل المواجهة 
مع اإلرهابيين 
من سيناء إلى 

الوادى

5
إجراء 

انتخابات 
المحليات 

الحتواء 
الشباب

2
االنتهاء 

تمامًا من 
الدعم 

لتقليل عجز 
الموازنة

3

بعد حلف اليمين الدستورية

تعيين شباب البرنامج 
الرئاسى مساعدين 
للوزراء والمحافظين

بعد حلف اليمين الــدســتــوريــة سيقوم الرئيس 
السيسى بإصدار التعليمات بضرورة حصول شباب 
البرنامج الرئاسى على فرصتهم كاملة وضــرورة 
الــدفــع بهم فــى مناصب قــيــاديــة لــالســتــفــادة بهم 
وبخبراتهم الذين يعدون عــمــوداً فقرياً للقيادات 

القادمة.
وسيتم توزيعهم على 
مناصب قيادية على أن 
يكون بعضهم مساعدى 
ــوزراء وآخــــــــرون  ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
مساعدى للمحافظين، 
وعـــدد آخـــر مساعدى 
ــركـــات  ــاء الـــشـ ــ ــرؤسـ ــ لـ
ــرى وخــــاصــــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــات الــقــابــضــة  ــركـ ــشـ الـ
والشركات االستثمارية 
والـــهـــيـــئـــات الـــكـــبـــرى، 
خــاصــة بــعــد أن أثبتوا 
نضجهم خالل البرنامج 
الرئاسى وتم االعتماد 
عليهم خالل مؤتمرات 
الــشــبــاب الــتــى نظمتها 
مـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة 
وأثبتوا نجاحاً ملحوظاً 
وحــصــلــوا عــلــى دورات 
مكثفة فــى جميع الــمــجــاالت ومنها التكنولوجيا 
ــوزيــرة  وســيــتــم االعــتــمــاد فــى هـــذا الــشــأن عــلــى ال
السفيرة نبيلة مكرم وزيـــرة الهجرة والمصريين 
بالخارج وإيناس عبدالدايم وزيــرة الثقافة وسحر 
نصر وزيــرة االستثمار وسينضم عدد منهم للهيئة 

العامة لالستثمار والبورصة.
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أهم الوزارات 
التى سيعملون 
بها االستثمار 

والمصريون 
بالخارج والثقافة 

والبورصة 
والشركات القابضة

وزير قطاع 
األعمال 

يخطط لبيع 
أصول الشركة 

لدفع المرتبات 
والحوافز

إسماعيل

السيسى
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لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تبدأ مناقشة 
موازنة 2018 - 2019 مع القطاعات المختصة 

تبدأ الخطة و الموازنة بمجلس النواب، 
مناقشة مــشــروع الــمــوازنــة العامة للعام 
الــمــالــى »2018 / 2019« يـــوم السبت 
المقبل.. الجدير بالذكر أن اللجنة عقدت 
ــام 22 لـــ 24 أبــريــل انتهت  ــ جــلــســات أي
خاللها مــن مــشــروع قــانــون المناقصات 
والمزايدات واالنتهاء من تقريرها بشأن 
ــة 2016 /  ــمــوازن الــحــســاب الــخــتــامــى ل

.2017
ــت الــلــجــنــة خــطــتــهــا الــشــامــلــة  ــعـ ووضـ
لمناقشة الموازنة، وسيكون لها جلسات 
مــكــثــفــة بــــدءا مـــن 5 مــايــو مـــع مختلف 
ــقــطــاعــات بــــدءا مـــن وزارة الــمــالــيــة  ال
والتخطيط، ثم التربية والتعليم، والصحة، 

والتعليم العالى والنقل وغيرها.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل 

اللجنة أن اللجنة أرسلت للجان النوعية 
موازنات قطاعاتها للبدء فى مناقشاتها 
وتسجيل مالحظاتهم حولها خالل الـ15 
يــومــا الــقــادمــيــن إلرســالــهــا للجنة حتى 
تبدأ فى مناقشاتها وبحثها مع الــوزارات 
المختصه خــالل شهر مــايــو، مــشــددا أن 
اللجنة تتطلع لالنتهاء من مشروع الموازنة 

وتسليمه للجلسة العامة قبل نهاية مايو.

سعفان على خط الناراالنتخابات تجرى يوم األربعاء القادم
مشاورات بين »الخارجية« ومجلس 

النواب لدعم ترشح »الجندى« 
لرئاسة البرلمان األفريقى

افتتاح معرض أهاًل رمضان 
نهاية األسبوع القادم

شكرى: مهلة استئناف مفاوضات سد 
النهضة مستمرة حتى 5 مايو الحالى 

انطالق فعاليات مؤتمر التنمية 
المستدامة فى الوطن العربى

تسليم أرقام الجلوس لطالب 
الدبلومات الفنية للمديريات

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر التنمية 
المستدامة فــى الــوطــن العربى، بأحد 
فنادق القاهرة، ولمدة 3 أيام تحت رعاية 

رئيس مجلس الوزراء.
من المنتظر أن تعقد الشركة المنظمة 
لــلــمــؤتــمــرأراب انــتــرنــاشــيــونــال لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات مؤتمراً صحفياً 

يوم الثالثاء المقبل، الستعراض محاور 
المؤتمر وأبـــرز الــضــيــوف المشاركين 
فيه، وبرنامج المؤتمر والــذى يتوقع أن 

يشارك فيه 5 وزراء على رأسهم 
الدكتورة سحر نصر وزيرة 

االســتــثــمــار والــتــعــاون 
الدولى.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفنى، االستعداد المتحانات الدبلومات 
ــوزارة خريطة  ــ الفنية، حيث اعتمدت ال
االمتحانات التى تنطلق 12 مايو فى جزئها 
الــعــمــلــى و19 مــن نــفــس الــشــهــر فى 

الجزء النظرى لالختبارات.
 ومــن الــمــقــرر أن يتم اليوم 
البدء فى تسليم أرقام الجلوس 

ــام الــجــلــوس،  ــ الــمــديــريــات التعليمية أرق
إضافة إلى إعالنها على الموقع الرسمى 

للوزارة.
 وقــالــت مــصــادر مسئولة بــالــوزارة، إن 
ــام الجلوس  إعـــالن وتسليم الــطــالب أرقـ
يتم وفق القواعد المحددة وهو أن يتسلم 
الطالب رقــم جلوسه بشكل مجانى دون 

تحمل أى أعباء مالية.

350 قيادة بالقوى العاملة يتهمون الوزير 
بخيانتهم..ويشكونه للرئيس والرقابة اإلدارية

حالة من االرتباك الشديد يمر بها محمد سعفان 
وزيــر القوى العاملة، حيث أصبح فى حالة ال يحسد 
عليها، كما أصبح هو الوزير الوحيد فى حكومة شريف 
إسماعيل الذى تنظم ضده وقفة احتجاجية، بعد غياب 
شهور طويلة للوقفات االحتجاجية، بسبب صــدور 
قانون التظاهر الــذى يجرم أى وقفات أو مظاهرات 

بدون حصول على اإلذن بتنظيمها.
ونظم 350 قيادة بالقوى العاملة، الوقفة أمام هيئة 
الرقابة اإلدارية، مطالبين بفتح باب التحقيق مع الوزير 
لمجاملته أشــخــاصــاً بعينهم وتعيينهم مستشاريين 
عماليين بالخارج ببعض الـــدول، دون االحتكام إلى 

ميزان العدل والمساوة.
وكشفت مصادر بالوزارة أن سبب الورطه التى وقع 
فيها الوزير وأصبح على خط النار مع الرقابة اإلدارية، 
أحد مستشاريه بــالــوزارة، والــذى اشتهر عنه تقاضى 
الرشاوى فى مقابل قضاء مصالح الموظفين بالوزارة 

والحصول على التأشيرات لهم.
وأضافت المصادر أن المستشار الذى أعطاه الوزير 
صــالحــيــات واســعــة، استغل صالحياته خــطــأ، وأنــه 
استطاع أن يلعب فى أوراق اختبارات المتسابقين 

المرشحين لتولى منصب مستشار عمالى بالخارج.
من جانبه أكد »ع. ص« مسئول بالوزارة أن سعفان 
ــوزارة فى  تعنت مع المتسابقين من داخــل وخــارج الـ
مسابقة اختيار المستشارين والملحقين العماليين، 
ومساعدى الملحق اإلدارى بمكاتب التمثيل العمالى 
بــســفــارات مصر بــالــخــارج، حيث تــم إعـــالن أسماء 
المقبولين للوظائف دون إعالن درجاتهم فى االمتحان 
الذى تم لهم.. الفتاً إلى أن الوزير بهذا التصرف يعتبر 
خائنا لليمين الذى أقسم عليه عند توليه المسئولية، 
ــوده لكل  كــوزيــر للقوى العاملة، وأنـــه خــان أيــضــا وعـ
العاملين بــالــوزارة، التى أخذها على نفسه بااللتزام 
بالشفافية فــى التعامل مــع قــيــادات وجميع موظفى 

الوزارة.

وأضـــاف أن الــوزيــر قــام بعمل عــدد مــن المناصب 
القيادية دون مسوغ قانونى لها.

وأشـــار إلــى أنــهــم تــقــدمــوا بــمــذكــرة لهيئة الرقابة 
اإلدارية بالفساد الموجود بالوزارة، وأنهم سيتوجهون 
إلــى قصر االتــحــاديــة لتوجيه مــذكــرة أخــرى لرئاسة 

الجمهورية.
وقال موظف آخر فى فساد إدارى ومالى بالوزارة، 
يتمثل فى الوظائف الشاغلة التى يتوالها واحــد أو 
أكثر، هناك 3 مناصب لوكالء وزارة لخروج أصحابهم 
على المعاشات من حوالى سنة، والوزير معين قائم 
بأعمال، الوضع غير منطقى، ولو منطقى كان وفرنا 
عــدد الــدرجــات الوظيفية دى وأرســالــنــهــا للتنظيم 
واإلدارة، رئــيــس المصلحة الــلــى هــو رئــيــس اإلدارة 
المركزية للشؤون اإلداريـــة طلع معاش ومــن ساعتها 
المنصب فــاضــى، ويــتــواله رئــيــس اإلدارة المركزية 
لشئون مكتب الــوزيــر قائم بعمل وأضـــاف، أن أيضا 
منصب رئيس اإلدارة المركزية للمعلومات ُمعين له 
أيًضا رئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، 
قــائــم بعمل، وهــنــاك وكــيــل وزارة ُمعين قــائــم بعمل 
إلدارة مركزية، مشيراً إلى أن األمــر يصل أيضا إلى 
المديريات، إذ أن هناك مديريتين مُعين لهم قائم 
بعمل، فاألمر غير قانونى، ألن القائم بعمل ال بد أن 
يكون متفرغ ألنــه قطاع بــه عــدد مــن اإلدارات، ومن 

المؤكد أن هناك مهام وظيفية يقوم بها. 
وأوضح أنه من الواجب بحسب القانون أن يتم اإلعالن 
عن شغل الوظيفة خــالل 60 يــوم، من إخــالء الدرجة إذ 
توفى صاحبها أو خرج باستقالة، قائاًل: »اللى متداول فى 
الوزارة شغل الوظيفة بكم؟.. السفر مستشار عمال بكم؟ 
هتدفع كم عشان تسافر؟ مش مهم الكفاءة.. الوزير رجل 
ــوزارة، ورغــم إن كــان أيــام عائشة  نقابى وجــاى من بــرا الـ
عبدالهادى وزيـــرة نقابية لكن تــولــوا بشكل جيد جــدا، 

ــوزارة من  عشان ولــوا وكــالء الـ
التكنوقراط شغلهم«.

شهدت األيام الماضية مشاورات مكثفة بين مجلس النواب ووزارة الخارجية 
مجلس النواب بشأن انتخابات رئاسة البرلمان األفريقى والمقرر إجراؤها يوم 
األربعاء المقبل بجنوب أفريقيا، والتى ينافس النائب مصطفى الجندى على 
رئاستها من الجانب المصرى بينما يواجهه روجيه نكودو دانغ، رئيس البرلمان 

الحالى منذ 2015، ومرشح آخر من زيمبابوى.
الجدير بالذكر أن المرشح المصرى قــام بجولة بــالــدول األفريقية منها 
نيجيريا وكــوت ديفوار والسنغال وأوغندا وأثيوبيا وتشاد ثم جنوب أفريقيا 
وتحمل خطابا من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مفاده مساندة 

مصر لمرشحها باالنتخابات.
وأكــد الجندى أن جولته األفريقية والتى انطلقت من العاصمة النيجيرية 
»أبــوجــا«، تستهدف التعريف ببرنامجه االنتخابى وخطته للقاره األفريقية، 
واستعراض مصادر القوة التى تمتلكها بالده والتى تؤهلها لشغل هذا المنصب 

رفيع المستوى، والمتمثلة فى تمثيل مصر بصورة منفردة إلقليم الشمال.
وأضــاف عضو مجلس النواب، أنه يستعرض خالل جوالته خطته للترشح 
والذى سيعزز من الشراكات بين مصر و بين الدول األفريقية ويفتح مجال لنقل 
الخبرات المصرية إلى باقى األشقاء األفارقة، كما أن ذلك الترشح يعزز من 
قاعدة التناوب “Rotation” فيما بين األقاليم األفريقية الخمسة، خاصة مع 

ترؤس مصر لالتحاد األفريقى عام 2019.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخية، أنه سيتم افتتاح 
معرض سوبر ماركت أهالً رمضان اعتباراً من 10 مايو الحالى وحتى يوم 13 
مايو فى أرض المعارض بمدينة نصر، وسيتم التنسيق مع مع وزير الصناعة لمد 

المعرض حنى يوم 16 مايو لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

قال سامح شكرى وزيــر الخارجية إن الجهود ما تــزال متواصلة لبحث كل 
الموضوعات المتعلقة بسد النهضة وكيفية تنفيذ التعليمات التى صدرت عن 
رؤســاء مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بإيجاد وسيلة للخروج من التعثر 
الــذى ينتاب المسار الفنى فى مفاوضات سد النهضة من خالل المشاورات 

الثالثة لوزراء الخارجية والرى ومديرى أجهزة المخابرات العامة.
ــاف شــكــرى، أن الــمــشــاورات األخــيــرة كــانــت شفافة وفيها كثير من  وأضـ
الصراحة وتناول لكافة الموضوعات، ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت 
بنتائج محددة يمكن اإلعالن عنها، سوف نستمر وفقاً لتعليمات القادة فى أن 
ننتهى من هذا األمر فى مدة 30 يوما، والتى بدأت منذ 5 أبريل الماضى وتمتد 
حتى يوم السبت القادم لالمتثال إلى تعليمات الزعماء فى إيجاد وسيلة لكسر 

هذا الجمود فى تلك الفترة.

سحب كراسات الشروط ألراضى المدن الجديدة
تبدأ وزارة اإلســكــان اليوم سحب كــراســات الشروط 
ــى السكنية فــى الــمــدن الجديدة بنظام  لحجز األراضـ

القرعة.
ــر اإلســكــان  ــ ــك د. مصطفى مــدبــولــى وزي ــن ذلـ أعــل
والمرافق والمجتمعات العمرانية مشيراً إلــى أن هذا 
الــطــرح يتضمن 30 ألــفــاً و145 قطعة أرض بالمدن 
الجديدة لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية 
بمساحات مختلفة تتراوح بين 209 أمتار و1500 متر 
مربع ويتضمن الطرح 14 ألفاً و248 قطعة أرض إسكان 
اجتماعى و110 آالف و626 قطعة أرض إسكان متميز 

و5 آالف و271 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً.
ــارق السباعى نــائــب رئــيــس هيئة  قــال المهندس طـ
المجتمعات الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة للشئون التجارية 
والعقارية أن سحب الكراسات سيبدأ من األربعاء 2 مايو 
من جميع فــروع بنك التعمير واإلســكــان وحتى يــوم 15 
مايو من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساًء ويستمر 
بيع الكراسات خالل شهر رمضان من التاسعة والنصف 
صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً حتى الخميس 28 

مايو من فروع البنك التالية:
فرع التجمع األول القديم بالمجاورة 9 عمارة »3 أ« 
فرع مدينة نصر ومقره أول عباس العقاد. فرع 6 أكتوبر 
ومقره المحور المركزى بجوار شرطة النجدة. فرع الهرم 
عمارات جردينيا الهرم. محطة اسباتس الهرم. بالجيزة. 
فــرع العاشر مــن رمــضــان ومــقــره مبنى جهاز المدينة 
بالمجاورة االولى. فرع 15 مايو ومقره مبنى الجهاز حى 

رجال األعمال فرع برج العرب ومقره منطقة البنوك برج 
العرب فرع أخميم ومقره حى الكوثر. المنطقة الخدمية. 
فــرع المنيا ومــقــره عــمــارة 33 الــمــجــاورة الثانية. فرع 

المهندسين ومقره 26 شارع الكروم.
يبدأ الحجز وســداد المقدم وقــدره 25 ألف جنيه فى 
الثانى من يوليو القادم بنظام التمويل البنكى أو بشيك 
مصرفى مقبول الدفع أونــقــداً.. على أن يتم استكمال 
ســداد الدفعة المقدمة خــالل فترة ال تزيد على شهر 
من تاريخ اجراء القرعة.. ويتم سداد باقى ثمن األرض 
وقدره 75% من إجمالى ثمن بدون فوائد على 3 أقساط 
سنوية متساوية ويستحق القسط األول منها بعد عام من 

تاريخ اجراء القرعة العلنية.
ــاف أن أراضــــى اإلســـكـــان االجــتــمــاعــى مــوزعــة  أضــ
على مــدن العاشر من رمضان 455 قطعة و90 قطعة 
بالصالحية الجديدة و1925 قطعة بسوهاج الجديدة و6 
آالف قطعة بمدينة السادات و858 قطعة بمدينة برج 
العرب الجديدة و892 قطعة بأسيوط الجديدة و616 
قطعة بــأســوان الــجــديــدة و118 قطعة بمدينة أخميم 
الجديدة و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة و28 قطعة 

بالمنيا الجديدة.
قال المهندس وليد عباس معاون وزير اإلسكان لشئون 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن نظام سداد 
األراضى المطروحة باإلسكان المتميز يتم سداد مقدم 
خمسين ألف جنيه لقطعة األرض بمدن أخميم الجديدة 
والفيوم الجديدة وناصر غرب أسيوط وغرب قنا.. و100 
ألــف جنيه مقدم الحجز لباقى الــمــدن طبقاً لكراسة 
شــروط الطرح وفــى حالة الحصول على قطعة األرض 
يتم استكمال ســداد 25% باإلضافة إلــى 1% مصاريف 

إداريــــة ونــصــف فــى الــمــائــة لمجلس 
األمناء من إجمالى ثمن األرض وذلك 
ــراء  خـــالل شــهــريــن مــن تــاريــخ اجـ
القرعة العلنية ويتم ســداد باقى 
ــدره 75% على  ــ ثــمــن األرض وق
ــة مــتــســاويــة  ــوي ــاط ســن ــسـ 3 أقـ
ويستحق القسط األول بعد عام 

من تاريخ اجراء القرعة.
وبــالــنــســبــة لـــأراضـــى أكثر 
تميزاً يتم ســداد مقدم حجز 

250 ألف جنيه لقطعة األراضى 
بمدينتى أسوان الجديدة والفيوم 

الجديدة و350 ألفاً لباقى المدن 
طبقاً لكراسة الشروط.

وتــشــمــل األراضــــى اإلســكــان المتميز 
10 آالف و626 قطعة أرض منها 2000 قطعة 
بأكتوبر و720 قطعة بمدينة بدر و1093 بالعاشر 
مــن رمــضــان و2300 قطعة بــالــســادات و1000 

قطعة بمدينة بنى سويف و196 قطعة بمدينة 
سوهاج الجديدة و101 قطعة بالفيوم الجديدة و44 

قطعة بـ 15 مايو.
وتشمل األراضــى األكثر تميزاً 5 آالف و271 قطعة 

منها 2518 قطعة بالقاهرة الجديدة و391 قطعة بمدينة 
6 أكتوبر و25 قطعة بمدينة الشروق و505 قطع بمدينة 
العبور و154 قطعة بالعاشر مــن رمــضــان و14 قطعة 
بمدينة الفيوم الجديدة و164 قطعة بسوهاج الجديدة 
و155 قطعة ببرج العرب الجديدة و553 قطعة بالسادات 

و62 قطعة بالمنيا الجديدة.

الجندى

سعفان

مدبولى

مصيلحى

شكرى

 إيمان بدر 

 خالد عبدالرحمن 



رئيس مجلس اإلدارة
سيد سعيد

رئيس التحرير
محمد طرابيه

أوروجواى تضمن.. ومصر تحلم.. 
والسعودية تالحق.. وروسيا تنتظر

المجموعة األولى

أيام قليلة تفصلنا عن منافسات كأس العالم 
والتى تحتضنها روسيا فى شهر يونيو من عام 

2018 الــجــارى، حيث ستكون البطولة أكثر 
سخونة من النسخة الماضية، خصوًصا 

فى ظل ارتفاع مستوى جميع المنتخبات 
المشاركة فى البطولة.

وتستضيف روسيا هذا العام وألول 
مرة فى تاريخها بطولة كأس العالم 
ــى ســتــقــام بــمــشــاركــة منتخب  ــت وال

الفراعنة رفقة 31 منتخبا.
واســتــعــدت روســيــا بشكل جيد 
الستضافة البطولة، حيث انفقت 
حسب إحصائيات رسمية أكثر من 
13 مليار دوالر على بناء الفنادق 
ــى ستستضيف  ــتـ ــب الـ ــاعـ ــمـ والـ

البطولة.
ــارت الحكومة الــروســيــة 11  واخــت

مــديــنــة أثــريــة الســتــضــافــة الــمــبــاريــات 
بهدف تقديم جوالت ترفيهية للمشجعين 

وأيضا للحصول على ربــح مــادى كبير من 
البطولة.

وحظيت الماعب التى تم تجهيزها للبطولة 
ــقــدم وإن تم  ــى لــكــرة ال ــدول ــحــاد ال ــإشــادة االت ب
تسجيل بعض الماحظات التى سرعان ما تمت 

معالجتها.
واعتمد االتحاد الدولى لكرة القدم 12 ملعبا 

لخوض المباريات عليهما.
فرصة ذهبية

ــى الــمــجــمــوعــة  وأوقـــعـــت الــقــرعــة مــصــر فـ
األولى، برفقة روسيا البلد المنظم، مع الشقيق 
ــواى  الــســعــودى، والخصم األصــعــب وهــو أوروجـ

حامل لقبى 50 و30.
تبدأ مصر مواجهاتها فى المجموعة األولى، 
بالمباراة األصعب، حيث يفتتح الفريق مشواره 
ضد أوروجــواى فى 15 يونيو، فى الثانية ظهرا 

بتوقيت القاهرة.
تعالت األصــوات فى الفترة األخيرة بمطالبة 
األرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب، 
بالتخلى عن أسلوبه الدفاعى، وابتكار أسلوب 
هجومى أكثر فاعلية، يعتمد على أسلحة أخرى 
بــخــاف مــحــمــد صــــاح، ولــكــن هـــل مــواجــهــة 

أوروجواى هى األنسب لذلك؟
بالطبع يبدو تأجيل تغيير الخطة الدفاعية 
لكوبر، هو الخيار األنسب لمواجهة أوروجــواى، 
ويتم تأجيلها لمواجهتى روسيا والسعودية لتأمين 

التأهل.
ــمــســك الـــمـــدرب  ــت ــن الـــمـــتـــوقـــع أن ي ــ ومـ

األرجنتينى بأسلوبه المتحفظ، نظرا للقوة 
الهجومية المرعبة ألوروجــواى، بتواجد لويس 
سواريز وإديــســون كافانى، حيث يعتبران من 

أفضل الهدافين فى الدوريات األوروبية.
وتــأتــى مواجهة مصر وأوروجــــواى لتحمل 
مــواجــهــة بين ثنائى مــخــضــرم، بــقــيــادة كوبر 
فــى مصر، وأوســكــار تاباريز الــذى يعمل مع 
المنتخب الاتينى منذ 2006، وعلى األرجح 
سيلعب كوبر على تفادى الهزيمة بأى شكل من 

األشكال حتى ال تضعف آماله فى التأهل.
وتــأتــى الــقــرعــة كــفــرصــة ذهــبــيــة للفراعنة 
بــعــد غــيــاب عــن الــمــونــديــال يــصــل 2018، من 
أجــل تحقيق ظهورا يتخطى مفهور »المشاركة 
الشرفية«، لتفتح الباب أمــام تكرار تجربة غانا 

بمونديال جنوب أفريقيا 2010.
أوروجواى

يــعــد مــنــتــخــب أوروجـــــــــواى هـــو أول فــائــز 
ومستضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم بعد 
تغلبه على األرجنتين بنتيجة 4 - 2 فى المباراة 

النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 1930. 
كما فاز بكأس العالم عام 1950 فى البرازيل 
حصل على المركز الرابع فى كأس العالم لكرة 

القدم 2010 بجنوب أفريقيا.
تــحــمــل أوروجـــــــواى الـــرقـــم الــقــيــاســى لــعــدد 
المباريات التى لعبتها ضد أحد المنتخبات، 
وهو منتخب األرجنتين لكرة القدم، حيث 
لعب الفريقان ضد بعضهما 161 مرة 

منذ عام 1901. 
ويستعد منتخب أوروجــواى لكأس 
العالم هــذا العام بشكل قــوى بحثا 
عن الحصول على البطولة لقنصها 
للمرة الثالثة فى تاريخه وللخروج 
من نطاق التمثيل المشرف الذى 

يتخذه منذ عام 1950 تقريبا.
العودة من بعيد

ــى مهمة للغاية  ــ الــمــبــاراة األول
فالسعودية ستواجه روسيا صاحبة 
الملعب والجمهور وستكون مباراة 
قوية للغاية والعالم كله سيتابعها عن 
كثب وفرصة رائعة للمنتخب السعودى 
أن يعيد لــأذهــان المنتخب البعيد عن 

المونديال من 2006.
وســتــكــون الــســعــوديــة أول منتخب عربى 
يخوض المباراة االفتتاحية للعرس العالمى، 
وهــى الــمــرة الثالثة التى تضع فيها القرعة 
الــســعــوديــة فــى مــواجــهــة منتخب عــربــى بعد 
األولى عام 1994 فى مشاركتها األولى عندما 
كانت فــى المجموعة السادسة مــع المغرب 

وبلجيكا وهولندا. 
وقتها تغلبت السعودية على المغرب 

2-1 وبلجيكا 1-0 وخسرت أمام 
هولندا، لكنها بلغت الــدور الثانى 
للمرة األولى فى تاريخها قبل أن 

تخسر أمام السويد 3-1.
روسيا

بالطبع لــم يخض المنتخب 
الـــروســـى تــصــفــيــات، حــيــث إنــه 
المنتخب المستضيف للبطولة 

وذلك يتأهل تلقائًيا.
ــد نقاط  ــمــا تــعــد تــلــك أحـ رب

الضعف فى تشكيل المنتخب 
الروسى، حيث إنه ال يوجد 
نجم كبير يتولى القيادة فى 
صــفــوفــهــم، ولــكــن يتواجد 
الــحــارس ايجور اكينفييف 
ــذى يــمــتــلــك الــكــثــيــر من  ــ ال
ــرة وقـــد لــعــب لفترة  ــخــب ال
طــويــلــة مــع فــريــق سيسكا 

موسكو.

نجم 
المجموعة 

 مصر المنتخب:
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أندية لعب لها:

 - المقاولون العرب - بازل السويسري فيورنتينا اإليطالي 

–– روما اإليطالي –  تشيلسي اإلنجليزي

مشاركاته 

الدولية :

 57 مباراة 

ية:
دول

ه ال
داف

أه
دفًا

3 ه
3 

ألقاب دولية حققها: 

أحسن العب أفريقي 

لعام 2017

النادي الحالي: 
ليفربول اإلنجليزي

محمد
 صالح

البرتغال وإسبانيا يتصدران ترشيحات العبور.. 
والتمثيل المشرف هدف المغرب وإيران

المجموعة الثانية

تعد المجموعة الثانية فــى كــأس العالم 
روســيــا 2018 إحــدى المجموعات النارية، 

إن لــم تــكــن هــى مجموعة الــمــوت فــعــًا، 
حيث تضم منتخبات البرتغال وإسبانيا 

والمغرب وإيران.
الحلم المنتظر

تأهلت البرتغال إلى كأس العالم 
روســيــا 2018 وتــم تصنيفها فى 
المستوى األول للمنتخبات، وهى 
المرة السابعة فى تاريخ رفاق 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــى كريستيانو 
رونــالــدو التى يصلون فيها إلى 

كأس العالم.
تــأهــلــت الــبــرتــغــال إلـــى كــأس 
ــدارة المجموعة  العالم بعد صـ

ــا  ــ ــى تــصــفــيــات أوروبـ ــة فـ ــي ــان ــث ال
برصيد 27 نقطة، فى المجموعة 

التى ضمت سويسرا، المجر، جزر 
الفارو، التفيا وأندورا.

كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد 
اإلســبــانــى، هــو الــاعــب الــمــحــورى لمنتخب 
البرتغال والتى تعول عليه برازيل أوروبــا فى 
الوصول إلى أبعد المحطات فى كأس العالم.

رونالدو، صاحب الـــ32 عاماً، هو الهداف 
التاريخى للبرتغال برصيد 79 هدفا، وأكثر 
العبى البرتغال مشاركة فى التاريخ برصيد 

147 مباراة.
صاروخ ماديرا توج بجميع األلقاب الممكنة 
ــاد الملكى إلــى الفوز  ــد، وقـ ــال مــدري مــع ريـ
ــا  بـــالـــدورى األســبــانــى ودورى أبــطــال أوروبـ

الموسم الماضى.
البرتغالى فيرناندو سانتوس، هو مدرب 
البرتغال الــذى نجح فى قيادة منتخب باده 
للتتويج ببطولة أمم أوروبا فرنسا 2016 للمرة 

األولى فى تاريخها.
إرادة منتخب

المنتخب اإلســبــانــى يمتلك 
عدًدا من الاعبين البارزين 
ــل جـــــيـــــرارد بــيــكــيــه  ــثـ مـ
وأنــــدريــــس إنــيــيــســتــا 
وأيـــــًضـــــا  ألـــفـــارو 
ــا ودافـــيـــد  ــ ــورات ــ م
ــا، ولــكــن  ــف ــل ســي
أبــــــــــرزهــــــــــم 
ــد  ــائـ ــقـ هـــــو الـ
ــو  ــ ــيـ ــ ــرجـ ــ ــيـ ــ سـ

رامــوس الذى يتألق مع منتخب باده بجانب 
فريقه، ريال مدريد، فى السنوات األخيرة.

يتواجد منتخب إسبانيا فى نهائيات كأس 
العالم المقامة فــى روســيــا الصيف المقبل 
للمرة الخامسة عشر فى تاريخه، إذ شارك 
فى 11 نسخة على التوالى وكــان آخر غياب 

فى 1974.
ــكــأس الــعــالــم  ــا ل ــاروخـ ــل منتخب الـ وصـ
متصدرًا للمجموعة السابعة والــتــى ضمت 
ــل  ــي ــا وإســرائ ــي ــدون ــق ــا وم ــي ــان ــب ــا وأل ــي إيــطــال

وليشتشتاين.
يقود المدرب يوليان لوبيتيجى المنتخب 
اإلسبانى بعد فيسنتى ديــل بوسكى، والــذى 
حقق معهم كــأس الــعــالــم فــى 2010 ويــورو 

.2012
وسبق ودرب لوبيتيجى منتخبات إسبانيا 
تحت 19 و21 عاًما، وتم تعيينه مديًرا فنًيا 
لــاروخــا فى 21 يوليو عــام 2016 بعد فترة 

قضاها مع بورتو البرتغالى.
إيران

ستكون المشاركة الخامسة إليران فى كأس 
العالم، حيث إنها الثاثة لهم فى هذا القرن، 

باإلضافة إلى أنها ثانى مونديال على التوالى.
تــأهــل المنتخب اإليــرانــى، بعدما تصدر 
المجموعة األولــى بالتصفيات اآلسيوية، 
ــم فـــــرق عــمــان  ــضـ فــــى مـــجـــمـــوعـــة تـ
وتركمانستان وغـــوام والــهــنــد، حيث 
كان ثانى منتخب يتأهل إلى نهائيات 

كأس العالم، بعد البرازيل.
ظهور عربى

ــمــغــرب إلـــى كــأس  تــأهــلــت ال
ــا 2018 وتـــم  ــ ــي ــم روســ ــالـ ــعـ الـ
تصنيفها فــى المستوى الرابع 
ــمـــرة  لــلــمــنــتــخــبــات، وهـــــى الـ
ــود  ــخ أسـ ــاريـ ــى تـ ــخــامــســة فـ ال
ــود إلـــى  ــعـ ــصـ ــى الـ ــ ــس ف ــ ــل األطــ

المونديال.
ــمــغــرب تــأهــلــت إلـــى كــأس  ال
الــعــالــم بعد صـــدارة المجموعة 
ــى تــصــفــيــات أفــريــقــيــا  ــة فـ ــث ــال ــث ال
برصيد 12 نقطة، فــى المجموعة 
الــتــى ضــمــت ســاحــل الــعــاج، الــجــابــون 

ومالى.
الفرنسى هيرفى رينار تولى مهمة تدريب 
المغرب فى 2016، ونجح فى قيادة أسود 
األطــلــس لــلــعــودة إلــى كــأس الــعــالــم للمرة 

األولى منذ مونديال فرنسا 1998.
ريــنــار، ذو الــــ49 عــامــاً، اكتسب شهرته 
الواسعة فى أدغال القارة األفريقية، حيث 
قاد زامبيا للتتويج بكأس أمم أفريقيا للمرة 
األولى فى تاريخها فى 2012، وعاد مجدداً 
لــقــيــادة ســاحــل الــعــاج للتتويج بــكــأس أمم 

أفريقيا فى 2015 للمرة الثانية 
فى تاريخها بعد كأس أفريقيا 

.1992
ــدرب الــفــرنــســى خــاض  ــ ــم ــ ال

ــجــارب  ــت الـــعـــديـــد مـــن ال
التدريبية مع األندية 

ــحــاد  ــا ات ــرزهــ ــ أب
ــر،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

ســـــــوشـــــــو 
ــســى  ــفــرن ال
ولــــــــــيــــــــــل 

الـــفـــرنـــســـى، 
ولــكــنــه لـــم يحقق 

النجاح المماثل لسجله 
الحافل مــع منتخبات 

القارة السمراء.

نجم 
المجموعة 

البرتغالالمنتخب: 
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أندية لعب لها:

 سبورتينج لشبونة البرتغالى – 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي

مشاركاته 

الدولية:

 149 مباراة
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ألقاب دولية حققها: 

كأس أمم أوروبا عام 2016   و أفضل العب فى 

العالم )5 مرات( وأفضل العب فى أوروبا )4 مرات( 

النادى الحالى: 
ريال مدريد اإلسباني

كريستيانو 
رونالدو

ــع   ــات   مــحــمــد   صــــاح   م ــ ــان أزمـــــة   إعــ
 الشركات   الراعية   تهدده   بعدم   المشاركة  
 فى   المونديال   وهى   كارثة   تهدد   المنتخب  
ــراع   الــشــركــات   ــك   أن   صـ  الــوطــنــى،  والشـ
 والبيزنس   والسبوبة   هــى   سبب   األزمـــة  ،  
ولكن   موقف   اتحاد   الكرة   وتحديًدا   هانى  
ــان   ــدة   مــوقــف   مــخــزٍ   وفـــاضـــح،  وكـ ــوريـ  أبـ
 المفروض   أن   يتدخل   سريًعا    إلنهاء   األزمة  
 ولــكــن   لــأســف   هــو   طـــرف   فيها   خــاصــة  
 أن   أبــوريــدة   شريك   فى   الشركة   الراعية  
 التحاد   الكرة   وتدخله   إلنصاف   الاعب  
 وإعطائه   حقه   سيؤدى إلى   خسائر   مالية  
 لشركته   »أقصد   الشركة   الراعية«   ولذلك  
ــزم   الــصــمــت   لمصلحته   الشخصية   ــت  ال
 وتجاهل   مصلحة   المنتخب   ويتسبب   فى  
 تشتيت   ذهــن   صــاح   مــا   يدمر   الفراعنة  
ــة   سرعة    فــى   الــمــونــديــال   وأطــالــب   الــدول
 التدخل   إلنقاذ   الاعب   والمنتخب  ،  والبد  

 أن   تــتــدخــل   الــجــهــات   العليا   وال   أقــصــد  
 وزير   الرياضة   ألنه   تربطه   مصلحة   أيًضا  

 بالشركة   الراعية، انقذوا   صاح . 
 ال بــديــل   عــن   الــحــكــم   األجــنــبــى   إلدارة  
 مباريات   القمة  ،  وهذا   ال   يقلل   من   التحكيم  
 المصرى، وال   أتهم   الحكم   محمد   الحنفى  
 بالفشل  ، وال   أتهمه   بأنه   تعمد   ظلم   أى  
 من   الفريقين   ولكنه   كان   يريد   عمل   توازن  
 إلرضاء   الاعبين   وكاد   أن   يفسد   المباراة  
 ويتسبب   في   كارثة   عندما   تحولت   المباراة  
 لمعركة   حربية   و  حالة   من   الفوضى   بسبب  
ــاكــات   والــخــنــاقــات   الــمــتــكــررة   مــن    االشــب

 الاعبين . 
   حسام   البدرى   انكشف   فى   مباراة   القمة  
ــم   يــقــدم   جــديــدا   وتــعــامــل   مــع   الــمــبــاراة    ول
 بـــغـــرور   وأخـــطـــأ   فـــي   الــتــشــكــيــل   خــاصــة  
 بإصراره   على   مشاركة   كريم   نيدفيد   من  
 البداية،  وافتقد   األهلى   الكرة   الجماعية  

 وكان   األداء   فرديا   عشوائيا . 
ــك   نجح   ــزمــال ــدرب   ال    خــالــد   جـــال   مــ
 فــى   الــقــمــة   بــامــتــيــاز   ولــكــن   هـــذا   ال يعنى  
 أنــه   األفضل   لقيادة   الفريق   فى   الموسم  
 الجديد   وال بديل   عن   مدرب   أجنبى   خبير ، 
ــرار   التعاقد   مــع   السويسرى  جــروس    وقـ

 موفق   ومفيد   للفريق . 
   عبدالله   السعيد » الــغــائــب   الحاضر  
 فى   القمة  «  ووضــح   أنــه   ليس   له   بديل   فى  
 األهــلــى    خــاصــة   فــى   ظــل   االستغناء   عن  
 الاعبين   أصحاب   الحلول   الفردية   أمثال  
 مــؤمــن   زكــريــا   وأحــمــد   الــشــيــخ  ،  وسيظهر  
 غياب   السعيد   جيًدا   فى   مــبــاراة   األهلى  
 القادمة   أمام   الترجي   بالبطولة   األفريقية . 

  كشفت   القمة   أن   العبى   الزمالك   هم  
 أسباب   ســوء   النتائج   هــذا   الموسم   ولكن  
 عندما   لعبوا   بعزيمة   ورجولة   وكانوا   فى  

 حالة   تركيز   شديدة   حققوا   الفوز   بالقمة . 

جدول مباريات المجموعة الثانيةجدول مباريات المجموعة األولى
المجموعة األولى

روسيا - السعودية - مصر - األوروجواى

المباراةالتوقيتيونيو

روسيا × السعودية1418.00

مصر × أوروجواى1515.00

روسيا × مصر1921.00

أوروجواى × السعودية2018.00

أوروجواى × روسيا2517.00

السعودية × مصر2517.00

المجموعة الثانية

المغرب - إيران - إسبانيا - البرتغال

المباراةالتوقيتيونيو

المغرب × إيران1518.00

البرتغال × إسبانيا1521.00

البرتغال × المغرب2015.00

إيران × إسبانيا2021.00

إيران × البرتغال2521.00

إسبانيا × المغرب2521.00

مظاهرة تشجيع فنى وسياسى للفراعنة أصحاب األرض يلجأون لنجم فنلندى
 ستكون الغرائب الكروية حاضرة فى 
المجموعة األولـــى للمونديال، وتحديًدا 
من بوابة المنتخب الروسى والــذى منحه 
االتحاد الدولى لكرة القدم )فيفا( الضوء 
األخضر إلشــراك العب الوسط الفنلندى 
الــصــاعــد ســيــرجــى إيريمينكو فــى كــأس 

العالم.

وبحسب خطاب تلقاه مسئولو االتحاد 
الــروســى لكرة القدم من الفيفا، سيكون 
مــن حــق الــاعــب إيريمينكو الــبــالــغ 19 
عاما المشاركة مع المنتخب الروسى فى 
المونديال، ويلعب إيريمينكو فى صفوف 
نــادى سبارتاك موسكو الروسى وسبق له 
المشاركة مع منتخب فنلندا للشباب، ولكن 

والــده أليكسى إيريمينكو هو العب سابق 
فى منتخب روسيا وقضى كل مسيرته فى 

فنلندا.
ــزز إيريمينكو  ــع ــروس أن ي ــ ويـــأمـــل الـ
حظوظهم فى اجتياز الدور األول للبطولة، 
خــصــوًصــا أن عاملى األرض والجمهور 

يقفان فى صالح الفريق.

ــوســط الفنى  بـــدأ عـــدد مــن نــجــوم ال
التحضير للسفر إلــى روســيــا لتشجيع 
منتخب مصر فى نهائيات كأس العالم، 
والتى ستنطلق منافساتها منتصف يونيو 

المقبل.
ومؤخًرا بادر وفد فنى تصدره النجم 
أحمد بدير بزيارة مقر اتحاد الكرة حيث 

التقوا مع ثروت سويلم المدير التنفيذى 
للجباية، وخــال الجلسة طلب الوفد 
الفنى معرفة كافة التفاصيل الازمة 
لسفرهم إلــى روســيــا وكيفية الحصول 

على تذاكر لمباريات الفراعنة.
ولن يكون الفنانون وحدهم فى صدارة 
مشهد تشجيع الفراعنة فى المونديال، 

حيث يعتزم عدد من الشخصيات العامة 
وأعــضــاء البرلمان السفر إلــى روسيا، 
وكـــان اتــحــاد الــكــرة قــد أعــلــن فــى وقت 
ســابــق عــن عــزمــه تخصيص نحو 300 
تذكرة  لتوزيعها على أعضاء البرلمان 
الــراغــبــيــن فــى مـــــؤازرة الــفــراعــنــة فى 

المونديال.

انقذوا محمد 
صالح

 محمد الراعى

رأى
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المجامالت تقلق قدامى التانجو بنزيمة يحلم بفشل الفرنسيين
ــى  الفرنسى  يسيطر الــتــرقــب عــل
كريم بنزيمه انتظارًا لما ستسفر عنه 
مشاركة منتخب الديوك الفرنسية فى 
المونديال، ويمنى بنزيمه نفسه بفشل 
ــدور  الفرنسيين فــى تخطى حــاجــز ال
األول واإلطاحة بالمدرب ديديه ديشان 

من تدريب الفريق.

ويــرفــض ديــشــان اســتــدعــاء بنزيمه 
للمنتخب منذ عام 2015، بسبب تورط 
مهاجم ريــال مدريد رفقة آخرين فى 
ابــتــزاز العـــب منتخب فــرنــســا ماتيو 
ــا بــمــقــطــع فـــيـــديـــو جــنــســى ــن ــوي ــب ــال  ف

له.
ــدان أن عــودتــه لصفوف  ــدرك زيـ ويـ

منتخب فرنسا تعد مستحيلة طالما 
ــدرب ديـــشـــان عــلــى رأس  ــ ــم ــ بــقــى ال
الجهاز الفنى لمنتخب الديوك، لذلك 
يأمل العــب الفريق الملكى أن يكون 
الــمــونــديــال الــروســى هــو نهاية حقبة 
ديشان وبــدايــة حقبة جديدة يستعيد 

فيها دوره مع المنتخب الفرنسى.

لم يخف عدد من العبى األرجنتين القدامى 
تخوفهم من االختيارات التى سيعلنها المدرب 
خــورخــى سامباولى لقائمة منتخب بالدهم 

استعداًدا لمونديال روسيا.
وكان نجم التانجو جابرييل باتيستوتا األكثر 
صراحة عندما حــذر الــمــدرب سامباولى من 
ضم بعض الالعبين كونهم من األسماء الالمعة 

فقط، دون النظر إلى مدى قدرتهم على إفادة 
منتخب بالدهم.

وفى هذا الصدد تحدث باتيستوتا إلحدى 
الصحف األرجنتينية قائاًل »الالعبون الذين 
يجب أن ينضموا للمنتخب الوطنى، هم الذين 
فى حالة جاهزية تامة، وليس مجرد أسماء 
كبيرة، ألنه لو كان األمر يعتمد على األسماء، 

لكان دييجو مــارادونــا مستمرا فــى المالعب 
حتى اآلن«.

وأضــاف »لدينا كــأس عالم لمدة شهر، اذا 
اعتمدنا على األسماء فقط، لن نحقق أى شيء، 
اذا كانت األسماء الكبيرة فى حالة جيدة، فهذا 
رائــع، لكن اذا لم يكونوا كذلك، فيجب البحث 
عن أسماء أخرى، وبناء الفريق بشكل مختلف«.

ديوك فرنسا األعلى صوتـًا 
فى المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة

تعد المجموعة الثالثة للمونديال 
هى إحدى المجموعات المتوازنة فى 

البطولة، إذ تضم منتخبات فرنسا 
وأستراليا وبيرو والدنمارك.

وتـــــــتـــــــفـــــــاوت حــــظــــوظ 
الــمــنــتــخــبــات األربـــعـــة فى 
الــمــنــافــســة عــلــى بطاقتى 
ــعــبــور عـــن المجموعة  ال
ــدور ثمن النهائى  ــى الـ إل
ــة، وتــســتــعــرض  ــبــطــول ــل ل
ــن« فى  ــي ــمــالي »صــــوت ال
السطور التالية حظوظ 

كل منتخب على حدة.
فرنسا 

يمكن الــقــول أن منتخب 
الديوك الفرنسية هو األبرز 

فـــى هـــذه الــمــجــمــوعــة، حيث 
يدخل الفرنسيون بقيادة مدربهم 

ديــديــه ديــشــان البطولة آملين فى 
إحياء ذكريات الماضى.

وســبــق للمنتخب الفرنسى أن توج 
بلقب كـــأس الــعــالــم فــى نسخته عــام 
1998 والتى أقيمت وقتها فى فرنسا، 
وجــاء الــفــوز بهذا اللقب على حساب 

المنتخب البرازيلى.
وشــارك منتخب فرنسا فى الحدث 
الكروى العالمى 13 مــرة، كانت أولها 

فى مونديال عام 1930.
وتــضــم تشكيلة الــديــوك الفرنسية 
عــدد مــن األســمــاء الــالمــعــة مثل بول 
بوجبا، وكيليان مبابى، ونجولو كانتى، 

انطوان جريزمان.
أستراليا 

ــول األســتــرالــيــيــن إلــى  ــم يــكــن وصـ  ل
نهائيات مونديال روسيا باألمر الهين، 
ــى  ــرال حــيــث خـــاض الــمــنــتــخــب األســت
لكرة القدم، 22 مباراة فى التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، 
أى أكثر من أى منتخب آخر فى طريقه 
لبلوغ الكأس األغلى فى العالم، حيث 
سافر لمسافة أكثر من 150 ألف ميل 
واجتاز قارة آسيا ذهابًا وإيابًا أكثر من 

مرة ليكون بذلك ضمن الفرق المتأهلة 
إلى حلم المونديال وذلك للمرة الرابعة 

على التوالى والخامسة فى تاريخه.
ويــظــهــر الــمــنــتــخــب األســتــرالــى فى 
المونديال للمرة الخامسة فى تاريخه، 
وكانت أول مشاركة له فى مونديال عام 
1974، علًما أن أفضل نتيجة حققها 
كانت فى مونديال عــام 2006 عندما 

خرج من الدور الـ16.
بيرو 

فجر منتخب بيرو مفاجأة من العيار 
الثقيل، بعد أن خطف بطاقة التأهل 
ــم 2018،  ــعــال إلـــى نــهــائــيــات كـــأس ال
ليسجل حضوره فى المحفل العالمى 

للمرة الخامسة فى تاريخه.
ــة فــى  ــ ــارك ــشــ ــ ــم ــ ــرو ال ــ ــي ــ ــن ب ــ ــم وضــ
ــال، بــعــد أن خـــاض الملحق  ــمــونــدي ال
ــؤهــل لــلــبــطــولــة، عقب  ــم ــمــى ال ــعــال ال
احــتــاللــه الــمــركــز الــخــامــس تصفيات 

أمريكا الجنوبية.

وواجه منتخب بيرو نظيره ونيوزيلندا 
بطلة تصفيات أوقيانوسيا، فى الملحق 
العالمى المؤهل للمونديال، وخطف 
بطاقة العبور لكأس العالم، عقب 
ــوزه فـــى مــجــمــوع الــمــبــاراتــيــن  ــ ف

بهدفين دون رد.
وســبــق للمنتخب البيروفى 
المشاركة فى البطولة أعوام 
 ،)1982/1978/1970/1938(
وكان أفضل إنجاز له فى على 
مــدار تاريخه ببطوالت كأس 
العالم بلوغ الدور ربع النهائى 

فى نسخة عام 1970.
الدنمارك 

ــارك  ــمـ ــدنـ ــخــب الـ ــت يـــعـــد مــن
مــن المنتخبات الــعــريــقــة التى 
ستشارك فى بطولة كــأس العالم 
ــذه الــمــرة  2018، حــيــث يــطــمــح هــ
لتعزيز حضوره بشكل أكبر فى األدوار 

المتقدمة من البطولة.
ــى  ــارك إل ــمـ ــدنـ ــل مــنــتــخــب الـ ــأهـ وتـ
مونديال روسيا 2018 بعد فوزه الكبير 
بنتيجة خمسة أهـــداف مقابل هدف 
واحد على جمهورية أيرلندا فى إياب 
ــى المؤهل إلــى كأس  ــ الملحق األوروب

العالم فى العاصمة دابلن.
ويمتلك منتخب الــدنــمــارك العديد 
ــادراً على  مــن األسلحة التى تجعله قـ
الــذهــاب بعيداً فى كــأس العالم، وفى 

مقدمة تلك األســلــحــة نجمه 
كــريــســتــيــان إريــكــســن والـــذى 
تــصــدر قــائــمــة هــدافــيــه فى 
ــات بــرصــيــد 11  ــي ــصــف ــت ال

هدفاً.
وسبق لمنتخب الدنمارك 
ــى الــمــونــديــال  الــمــشــاركــة ف

ــت أولـــهـــم  ــانـ ــرات كـ ــ ــ 4 م
فــى نسخة عــام 1986، 
ــان أفضل إنــجــاز له  وك
هــو بلوغه الـــدور ربع 
ــهــائــى لــمــونــديــال  ــن ال

فرنسا 1998.
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ألقاب دولية حققها:

 بطولة كأس العالم للشباب 

تحت 20 عام سنة 2013 

النادى الحالي: مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي

بول
 بوجبا

التانجو يصارع النحس ومعركة 
منتظرة بين الكروات والنيجيريين

المجموعة الرابعة

يسيطر التوازن إلى حد كبير على المجموعة 
الرابعة، والتى يتصدر المشهد فيها المنتخب 

األرجنتينى المدجج بالنجوم، ويجاوره فيها 
منتخبات كرواتيا ونيجريا وأيسلندا.

وبالمقاييس النظرية يعد منتخب 
التانجو األرجنتينى األقــوى فى هذه 
المجموعة واألكثر حًظا فيها للعبور 
ــدور الــثــانــى، فيما يتوقع  ــ إلـــى ال
أن يشهد الــصــراع عــلــى بطاقة 
الــعــبــور الثانية عــن المجموعة 
منافسة حامية خــصــوًصــا بين 
المنتخبين الكرواتى والنيجيرى 
واللذين يقدمان كرة قدم جيدة، 
فيما تبقى حظوظ أيسلندا هى 
األقل بالنظر إلى افتقاد منتخبها 

ــراف  ــة بــبــاقــى أطـ الــخــبــرة مــقــارن
الــمــجــمــوعــة، إال أن مــفــاجــآت كــرة 

القدم قد يكون لها رأى آخر.
وتــســتــعــرض »صـــوت الــمــاليــيــن« فى 

السطور التالية منتخبات تلك المجموعة 
بشيء من التدقيق..

األرجنتين 
يعد من بين المنتخبات المرشحة لحصد 
لقب البطولة، كونه أحــد القوى الكبرى على 
الــســاحــة الــكــرويــة العالمية، بما يضمه من 
نجوم مميزين على مستوى كافة خطوطه وفى 
مقدمتهم نجم فريق برشلونة اإلسبانى ليونيل 

ميسى.
ويدخل المنتخب األرجنتينى مونديال روسيا 
وفـــى رصــيــده 17 مــشــاركــة ســابــقــة بالحدث 
الكروى العالمى كانت أولهم عام 1930، وحقق 
راقصو التانجو اللقب مرتين بالتحديد فى 

نسختى 1978، و1986.
ويسعى المنتخب األرجنتينى لطى صفحة 
سوء الحظ الذى الزمه على المستوى القارى 
فى السنوات األخيرة، بعدما فشل فى حصد 
لقب بطولة كوبا أميركا فى آخر نسختين لها 
واللتين بلغ فيهما الدور النهائى قبل أن يخسره 

على يد منافس واحد وهو المنتخب التشيلى.
أيسلندا 

ال شك أن وصول منتخب أيسلندا هو حدث 
كبير بالنسبة لهذه الدولة األوروبية الصغيرة، 
وال شك أن هــذا اإلنجاز هو نتاج صحوة كرة 
القدم األيسلندية التى بدأت فى منتصف عام 
2010، فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2014 بالبرازيل، حيث نجحت فى 

خوض الملحق الذى خسرته أمام كرواتيا.
لكن هــذا الفشل كــان بداية نجاحات الكرة 
األيسلندية، إذ وصلت أيسلندا إلى أول بطولة 
ــا  كــبــرى لها بالمشاركة فــى كــأس أمــم أوروبـ
ــة على  ــك  أصــبــحــت أصــغــر دولـ ــذل 2016، وب
اإلطــالق تشارك فى بطولة كبرى. بعد تجاوز 
دور المجموعات تقدمت آيسلندا إلى مرحلة 
ــى يـــورو 2016، وهــزمــوا  خـــروج الــمــغــلــوب ف
إنجلترا فى دور الـ16، قبل أن يغادروا البطولة 
من ربع النهائى بالخسارة أمام الدولة المضيفة 

فرنسا )5ـ2(.
ويسعى العبو أيسلندا إلثــبــات أن تأهلهم 
للمونديال جاء عن جــدارة، وسط توقعات بأن 
يكون منتخب الدولة الصغيرة أحد األحصنة 

السوداء فى البطولة.
كرواتيا 

يخوض الــكــروات البطولة وســط حالة من 
ــذا على  الــقــلــق تسيطر عــلــى جماهيرهم وكـ
العبى منتخب بالدهم، بعد العروض الضعيفة 
التى قدمها الفريق فى المباريات الودية التى 
خاضها مؤخًرا والتى كان آخرها الخسارة أمام 

منتخب بيرو الشهر الماضى بهدفين نظيفين.

ودفعت هذه الهزيمة إيفان راكيتيتش العب 
وسط كرواتيا ونجم برشلونة اإلسبانى للتأكيد 
على أن منتخب بالده ال يزال أمامه الكثير 
ليكون مستعًدا للمشاركة فى المونديال، 
واتفق معه مواطنه لوكا مودريتش نجم 
فريق ريــال مديد اإلســبــانــى والــذى 
توقع أن يعانى منتخب بــالده أمام 

الفرق الكبيرة فى المونديال.
وتــبــدو فــرص منتخب كرواتيا 
ضعيفة لــتــكــرار إنـــجـــازه الــذى 
ــى مـــونـــديـــال 1998  ــ ــقــه ف حــق
بفرنسا والـــذى تــوج بميداليته 
الــبــرونــزيــة فــى أول مــشــاركــة له 
بالحدث الكروى العالمى، والتى 

بلغ مجموع مشاركاته به 4 مرات.
نيجيريا 

كانت النسور النيجيرية هى أول 
ممثل للقارة الــســمــراء يحسم تأهله 
ــا، وستشهد النسخة  لــمــونــديــال روســي
المقبلة سادس مشاركة للمنتخب النيجيرى 
ــحــدث الـــكـــروى الــعــالــمــى، مــنــذ سجل  ــى ال ف
الظهور األول فى مونديال أمريكا 1994، ثم 
فرنسا 1998، وكوريا واليابان 2002، وجنوب 
إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وأخيرا روسيا 

.2018
ويــعــد منتخب الــنــســور الــخــضــراء األنــجــح 
ــم، حيث  ــعــال ــى مـــشـــواره بــكــأس ال إفــريــقــيــا ف
استطاع أن يصل إلى دور الـــ16 ثالث مرات، 
فى 1994 خسارة أمام إيطاليا بهدفين لروربتو 
باجيو مقابل هدف إليمانويل امونيكى،  1998 
ــام الــدنــمــارك بـــ4 أهـــداف مقابل  خــســارة أمـ
هــدف،  و2014 خسارة أمــام فرنسا بهدفين 

نظيفين.
ويعول منتخب نيجيريا على خبرة جون أوبى 

ميكيل، فى خط الوسط؛ ومن 
المؤكد أن الالعب الفائز 
ــا مع  بـــدورى أبــطــال أوروبـ
تشيلسى سيكون عنصرا 
أساسيا فى خطة النسور 
فــى روســيــا بالنظر إلى 

مــا يملكه مــن خبرة 
وقوة، إلى جانب 

نجم تشيلسى 
اآلخـــــــــــــــــر 
فـــيـــكـــتـــور 

موزيس.
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جدول مباريات 
المجموعة الثالثة

جدول مباريات 
المجموعة الرابعة

املجموعة الثالثة

استراليا - فرنسا - الدنمارك - بيرو

المباراة:التوقيتيونيو

فرنسا x استراليا1612.00

بيرو x الدنمارك1618.00

فرنسا x بيرو2114.00

الدنمارك x استراليا2117.00

الدنمارك x فرنسا2615.00

استراليا x بيرو2615.00

املجموعة الرابعة

البرازيل - سويسرا - كوستاريكا - صربيا

المباراة:التوقيتيونيو

األرجنتين x أيسلندا1615.00

كرواتيا x نيجيريا1621.00

األرجنتين x كرواتيا2120.00

نيجيريا x أيسلندا2217.00

نيجيريا x األرجنتين2620.00

أيسلندا x كرواتيا2620.00

خالل كأس العالم لكرة القدم 
بجنوب افريقيا عــام 2010، كان 
االخــطــبــوط بــول الــالمــع قــد تنبأ 
بشكل صحيح وكــامــل فــى مسار 
منتخب ألمانيا )صاحب المركز 
الثالث( مــن خــالل اختياره لعلم 
المنتخب الفائز قبل كــل مباراة 

باستخدام اذرعه.
ــار  ــة، اخــت ــجــرب ــت ــد ال ــجــدي ــت ول
ــأس الــعــالــم فــى روسيا  منظمو ك
ــذى سيقام فــى الفترة بين 14  ال
يونيو الــى 15 يوليو  قــط ابيض 
ــراف فى  ــعـ ــلـــون لــلــعــب دور الـ الـ
النهائيات المونديالية وفــق ما 
أعلن أحد المسئولين فى متحف 

روسيا.
وقبل كل مباراة فى المونديال، 
ــل« وهــو  ــ ــي ــار الـــقـــط »أخــ ســيــخــت
أصـــم بــيــن طــبــقــيــن مـــن الــطــعــام 
يحمل كل منهما علم المنتخبين 

المتنافسين.
وسبق لهذا القط أن تنبأ فى 
بعض مباريات كأس القارات عام 

2017 وأصاب فى 4 مباريات.



قميص ألمانيا هدية من لوف لميركل العبو السويد يرفضون السلطان
تحالف عدد من العبى منتخب السويد 
ــودة ابــراهــيــمــوفــيــتــش للمنتخب  ــ ضـــد ع
فــى مــونــديــال روســيــا المقبل، بعد رفض 
الحارس الثانى للمنتخب كارل جونسون، 
المحترف مــع نــادى جانجون الفرنسى، 
اســتــدعــاء مواطنه زالتـــان إبراهيوفيتش 

لقائمة المونديال ووصــفــه بأنه سيكون 
أمــر غير عــادل ألنــه لم يساهم فى تأهل 
الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2018 فى 

الصيف المقبل.
وفتح إبراهيموفيتش باب عودته للمنتخب 
السويدى بالتراجع عن اعتزاله والمشاركة 

فى كأس العالم، لكن كــارل جونسون اعتبر 
استدعائه أمر غير عادل.

ويتحالف عــدد مــن العــبــى الــســويــد ضد 
تواجد ابراهيموفيتش مؤكدين أنهم مجموعة 
جيدة، وهو العب فردى جًدا، وهذا من شأنه 

أن يجعل األمور صعبة عليهم فقط.

ــوف الــمــديــر الفنى  ــدى يــواكــيــم لـ أهــ
للمنتحب األلــمــانــى هــديــة المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل عبارة عن قميص 
المنتخب األلمانى لكرة القدم ويحمل 

رقم 4 على ظهره باإلضافة إلى اسمها.
وقدم المدير الفنى للماكينات الهدية 
لميركيل  تعبيرا عن الشكر على دعوتها 

ــد مــن االتـــحـــاد األلــمــانــى  لــه ضــمــن وفـ
ــعــشــاء فـــى دار  ــاول ال ــن ــت ــكــرة الـــقـــدم ل ل

المستشارية.
جدير بالذكر  أن ميركل مشجعة كبيرة 
ــمــانــى، حــصــل المنتخب  للمنتخب األل
األلمانى على بطولة كأس العالم فى كرة 

القدم أربع مرات.

نجوم السامبا فى مواجهة إصرار 
سويسرا وخبرات كوستاريكا

المجموعة الخامسة

أسفرت قرعة كــأس العالم 2018 المقرر 
ــات نــاريــة  إقــامــتــه فــى روســـيـــا، عــن مــواجــه

وتــحــديــدا بالمجموعة الــخــامــســة التى 
ــل، سويسرا،  ــرازي ــب ضمت كــال مــن ال

كوستاريكا وصربيا.
البرازيل »السامبا«

يعد المنتخب الــبــرازيــلــى من 
أقــوى المرشحين لحصد لقب 
كأس العالم، بعدما أعاد هيبته 
تحت قيادة المدرب المخضرم 

تيتى.
لغة األرقــام دائما ال تعرف 
التجميل، السيما وأن النتائج 
التى حققها المنتخب البرازيلى 
فى تصفيات المونديال تشير 

ــى قــوة نيمار ورفــاقــه، وتؤكد  إل
أن الــبــرازيــل المنتخب األفضل 

واألقوى بالمجموعة الخامسة.
ــصــدر  ــخــب الـــبـــرازيـــلـــى ت ــت ــن ــم ال

مجموعته فى تصفيات أمريكا الجنوبية، 
بعدما جمع 41 نقطة، بتحقيقه 12 فوزا  و5 

تعادالت وهزيمة وحيدة.
أعاد تيتى المدير الفنى للمنتخب البرازيلى 
القوة الهجومية للسامبا، األمر الذى ظهر جليا 
خالل التصفيات حيث سجل رفــاق نيمار 41 

هدفا، فيما دخل مرماهم 11 هدفا فقط.
يضم المنتخب البرازيلى العديد من النجوم 
الالمعة، وأبرزهم نيمار دا سيلفا العب باريس 
سان جيرمان الفرنسى، الذى يسعى للتعافى 
مــن اإلصــابــة للحاق بمونديال 2018، فضال 
عن فيليب كوتينيو نجم برشلونة اإلسبانى، 
باإلضافة إلى كاسيميرو العب خط وسط ريال 
مدريد، األمر الذى يعكس قدرة السامبا على 

تحقيق اللقب للمرة األولى منذ عام 2002.
سويسرا »السر فى الشباب«

المنتخب السويسرى تأهل لكأس العالم 
2018 للمرة الـ11 فى تاريخه وللنسخة الرابعة 
على الــتــوالــى، األمـــر الـــذى يعكس الخبرات 
الكبيرة التى يتمتع بها أبناء المدرب فالدمير 

بيتكوفيتش.
مشوار المنتخب السويسرى فى التصفيات 
كــان مبشرا للغاية، رغــم تأهلهم مــن بوابة 
ــى، إال أنهم قدموا أداء رائعا  الملحق األوروبـ
جعلهم يحتلون وصافة الترتيب بعد المنتخب 
البرتغالى الذى تصدر المجموعة برصيد 27 

نقطة.

المنتخب السويسرى جاء بالمركز الثانى فى 
مجموعته بالتصفيات، بعدما جمع 27 نقطة 
من 10 مباريات لعبهم، فاز فى 9 وخسر بلقاء 
وحيد، ليتأهل إلى الملحق األوروبــى ويقضى 
على طموحات نظيره أيرلندا، عقب فوزه ذهابا 

بهدف دون رد، ثم تعادله سلبيا بمباراة العودة.
بــالــرغــم مــن عــدم وجـــود أســمــاء كبيرة فى 
المنتخب السويسرى إال أن معدل أعمار العبيه 
يعكس اعتماد بينتكوفيتش على الشباب، ومن 
ثم يزيد إصــرارهــم وحماسهم لتحقيق نتائج 

طيبة.
أبرز نجوم المنتخب السويسرى هو شيردان 
شاكيرى العب خط وسط فريق ستوك سيتى 
اإلنجليزى، وأحــرز 6 أهــداف فى التصفيات 

األمر الذى يعكس قوته الهجومية.
كوستاريكا »الخبرات الدولية«

حــقــق مــنــتــخــب كــوســتــاريــكــا نــتــائــج رائــعــة 
بتصفيات المونديال، األمر الذى جعله يتأهل 
لكأس العالم كوصيف بعد المنتخب المكسيكى 

الذى تصدر مجموعته.
المنتخب الكوستاريكى جمع 16 نقطة من 
10 مباريات، فــاز فى 4 وتعادل مثلهم وتلقى 

هزيمتين.
أبــرز ما يميز منتخب كوستاريكا هو معدل 
أعمار الالعبين الذى يبدو مرتفعا ومن ثم فإن 
العبو الفريق يتمتعون بخبرات دولية كبيرة 

ستساعدهم بمشوارهم فى المونديال.
أبرز نجوم منتخب كوستاريكا كيلور 
ــال مــدريــد  ــارس مــرمــى ريـ ــافــاس حـ ن
اإلسبانى، الذى يقدم مباريات قوية 

مع الملكى الفترة األخيرة.
صربيا »مفاجأة المونديال«

ــود الــمــنــتــخــب  ــعـ ــك أن صـ ــ الشـ
الصربى لكأس العالم رغم وقوعه 
بمجموعة صعبة فــى التصفيات، 
دليل قاطع على قوته وأنه لن يكون 

خصما سهال على اإلطالق.
المنتخب الصربى تصدر مجموعته 
ــى مــنــتــخــبــات قـــويـــة مثل  ــوق عــل ــفـ وتـ
المنتخب الويلزى الذى يضم جاريث بيل 

نجم ريال مدريد.
جمع المنتخب الصربى 21 نقطة من 10 
مباريات، فاز فى 6 وتعادل بـ3 لقاءات وتلقى 

هزيمة وحيدة.
يضم المنتخب الصربى العديد من النجوم 
وأصحاب الخبرات الكبيرة، ولكن نجم الفريق 
األبـــرز هــو نيمانيا ماتيتش العــب مانشستر 

يونايتد.
مــشــوار المنتخب الصربى فــى التصفيات 
وتفوقه على نظيره الويلزى، جعل الجميع يؤكد 
أنه سيكون مفاجأة كأس العالم، رغم افتقاده 
للفعالية الهجومية الــتــى تمكنه مــن تهديد 
مرمى المنافسين، إال أن الفريق يجيد اللعب 
على الهجمات المرتدة، األمر الذى ظهر جليا 
خالل مبارياته مع النمسا وجورجيا وإيرلندا 

بالتصفيات.
الحقائق واألرقـــام تشير إلــى قــوة المنتخب 
البرازيلى، وسهولة تخطيه لدور المجموعات، 

ولكن بالطبع المنافسة ستكون 
شرسة بالمجموعة الخامسة 
ــى مـــركـــز الـــوصـــيـــف، فى  عــل
ظــل الــخــبــرات الــدولــيــة التى 
يتمتع بها العــبــو كوستاريكا، 
فضال عــن حــمــاس الشباب 
البارز بالمنتخب السويسرى 
ــوة الــمــنــتــخــب  ــ وأخــــيــــرا قـ
الصربى والمفاجآت التى 

حققها بالتصفيات.

نجم 
المجموعة 

البرازيلالمنتخب :

المركز: 

مهاجم

ن:
الس
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األندية التى لعب لها:

 سانتوس البرازيلى - برشلونة اإلسباني

مشاركاته الدولية: 

عدد مشاركاته 

الدولية:

 83 مباراة

ية:
دول

ه ال
داف

أه
دفًا

5 ه
3 

ألقاب دولية حققها: 

بطولة أمريكا الجنوبية للشباب عام 2011 

 كأس القارات 2013

باريس سان جيرمانالنادي: 

نيمار 
دا سيلفا

المجموعة السادسة

ــى حد  ــدو األمــــور مــتــشــابــكــة إلـ ــب ت
كبير بالنسبة للمجموعة السادسة 

ــى تــضــم مــنــتــخــبــات ألــمــانــيــا،  ــت ال
ــا  الــمــكــســيــك، الـــســـويـــد، كــوري
الجنوبية، وتتفاوت مستويات 
المنتخبات األربعة لكن تبقى 
جميعها قــادرة على تحقيق 

المفاجآت.
المنتخب األلمانى 

»حامل اللقب«
يعد المنتخب األلمانى 
من أبرز المرشحين للفوز 
بــالــبــطــولــة، خــاصــة بعدما 
نجح أبناء المدرب يواخيم 

لوف فى التتويج بآخر نسخة 
من كأس العالم.

ــانـــى يعتبر  ــمـ الــمــنــتــخــب األلـ
ــج بــكــل  ــوي ــت ــت ــل ــح األول ل ــرشـ ــمـ الـ

ــظــرا لــمــا يــمــتــلــكــه من  الــبــطــوالت ن
تشكيلة قــويــة والعــبــيــن متميزين، 
باإلضافة إلــى أنــه يضم العبين من 

مختلف الفئات السنية.
وكـــالـــعـــادة مــنــتــخــب ألــمــانــيــا قــدم 
مباريات قوية فى التصفيات، وتصدر 
مجموعته برصيد 30 نقطة، بعدما 
فــاز فــى 10 مــبــاريــات ولــم يتلق أى 

هزيمة.
كل المؤشرات تؤكد أن المنتخب 
األلمانى المرشح األقــوى ليس فقط 
لتخطى دور المجموعات، بل لحصد 

اللقب للمرة الثانية على التوالى.
المكسيك

تــأهــل المنتخب المكسيكى إلــى 
كــأس العالم بعد تــصــدره مجموعة 
ضعيفة نسبيا فى التصفيات، وواجه 
كــارلــوس أوســوريــو انــتــقــادات عنيفة 

العتماده على سياسة التدوير.
ــوس فيال  ــارل نجما الــفــريــق ك
ــرز  وخــافــيــر هــيــرنــانــديــز األبـ
بــالــمــنــتــخــب الــمــكــســيــكــى، 

ويشكالن خطورة كبيرة على مرمى 
المنافسين.

بالرغم من أداء منتخب المكسيك 
ــتــصــفــيــات، إال  ــغــيــر مــقــنــع فـــى ال ال
أن الـــفـــريـــق مـــرشـــح لــتــخــطــى دور 
الــمــجــمــوعــات بــجــانــب الــمــاكــيــنــات 

األلمانية.
كوريا الجنوبية

لــم يــقــدم منتخب كــوريــا الجنوبية 
أداء قويا فى التصفيات، فضال عن 
أنــه تــعــرض للخسارة فــى مباراتين 

وديتين أمام روسيا والمغرب.
يعد الفريق الكورى الجنوبى الحلقة 
األضعف بتلك المجموعة، وباستثناء 
ــون هــيــونــج  ــب الـــمـــوهـــوب ســ ــالعـ الـ
مين نجم توتنهام، فإنهم لم يمتلكوا 
الالعبين الكبار القادرين على تحقيق 

النجاحات بكأس العالم.
ال يتوقع أحــد ان يحدث المنتخب 

الــكــورى الجنوبى مفاجأة أو نتائج 
طيبة فى المونديال، نظرا للمباريات 
الودية الضعيفة التى قدمها فى 

إطار استعداداته لكأس العالم.
السويد

يعتبر المنتخب السويدى 
ــتـــخـــطـــى دور  ــا لـ ــحــ ــرشــ مــ
الــمــجــمــوعــات ومــنــافــســة 
ــز  ــرك ــلـــى م الــمــكــســيــك عـ
الــــــوصــــــيــــــف، فـــــــى ظـــل 
ــة الــتــى  ــوي ــق الــمــبــاريــات ال
قدمها رفاق إبراهيموفيتش 

بالتصفيات.
المنتخب الــســويــدى تأهل 
ــن الــمــلــحــق  لـــكـــأس الــعــالــم مـ
األوروبى، بعدما جمع 19 نقطة، 
ــتــصــارات وتــعــادل وحيد  مــن 6 ان

وثالث هزائم.
ــخــب الـــســـويـــدى  ــت ــن ــم ــد ال ــق ــت ــف وســي
ــان  ــو زالتـ ــرز نــجــومــه وهـ ــ واحــــدا مــن أب

إبــراهــيــمــوفــيــتــش مــهــاجــم لــوس 
أنجلوس األمريكى الــذى أعلن 
اعتزاله الدولى بعد أمم أوروبا 
2016، ولــكــنــه ألــمــح مــؤخــرا 

ــيـــة الـــعـــودة  ــانـ ــكـ إمـ
لــلــمــشــاركــة مع 
منتخب بالده 
بــالــمــونــديــال 
ــى،  ــ ــروسـ ــ الـ
إال أن جــان 
ــون  ــ ــدرسـ ــ أنـ
ــر  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــفـــــنـــــى 
وضـــــــــــــــع 

حـــــدا لــتــلــك 
الـــخـــطـــط مــن 
ــول  ــق خــــالل ال
الـــقـــاطـــع بـــأن 
الـــالعـــب ليس 
ضمن حساباته.

نجم 
المجموعة 

ألمانياالمنتخب :
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أندية لعب لها:

 ال يوجد

مشاركاته 

الدولية:

 90 مباراة
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ألقاب دولية حققها:   

بطولة كأس العالم 2014 

الفتى الذهبى لكأس العالم 2010 

النادى الحالي:
 بايرن ميونخ

توماس 
مولر 

أبرز الغائبين.. إبراهيموفيتش وخضيرة يتصدران المشهد

أحالم األلمان تصطدم بتطلعات 
السويد والمكسيك وكوريا 

تبقى مسألة الغيابات واحـــدة من 
اللعنات التى تطارد فــرق كــرة القدم 
وتربك مدربيها، خصوًصا ما إذا كان 
النجم الغائب هو أحد األوراق الرابحة 

للفريق.
ــيــن الــخــامــســة  ــمــجــمــوعــت ــى ال ــ وفـ
ــســادســة تــبــرز عـــدد مــن األســمــاء  وال
الــالمــعــة الــتــى ستفقدها منتخبات 
المجموعتين، وتستعرضها »صــوت 

الماليين« فى السطور التالية..
إبراهيموفيتش

ــخــب الـــســـويـــدى  ــت ــمــن ســيــفــتــقــد ال
ــان  ــدا مــن أبـــرز نجومه وهــو زالت واحـ
إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس 
األمريكى الذى أعلن اعتزاله الدولى 
بعد أمــم أوروبـــا 2016، ولكنه ألمح 
مؤخرا إمكانية العودة للمشاركة مع 
منتخب بــالده بالمونديال الــروســى، 
إال أن جــان أنــدرســون المدير الفنى 
وضــع حــدا لتلك الخطط مــن خالل 

القول القاطع بأن الالعب ليس ضمن 
حساباته.

سامى خضيرة
ــخــب  ــت ــمــن ــط وســــــط ال ــ العــــــب خـ
األلمانى، عانى من إصابة فى الكاحل، 
األمــر الــذى قد يبعده عن المونديال 

الروسى
يواخيم لوف المدير الفنى لمنتخب 
ــيــا، أكـــد أن خــضــيــرة سيكون  ألــمــان
بنسبة كبيرة خارج كأس العالم نظرا 

لإلصابات التى عانى منها مؤخرا.
هالك

نجم منتخب الــبــرازيــل هــالــك، الــذى 
يلعب بمركز رأس الحربة سيغيب عن 
مــونــديــال روســيــا، بسبب عـــدم قــدرتــه 
البدنية على خوض لقاءات بكأس العالم.

ــم يلعب إال مــبــاراتــيــن فى  هــالــك ل
التصفيات مــع المنتخب البرازيلى، 
ــوى لــغــيــابــه عــن كــأس  ــو مــؤشــر قـ وهـ

العالم.
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جدول مباريات 
المجموعة الخامسة

جدول مباريات 
المجموعة السادسة

املجموعة الخامسة

البرازيل - سويسرا - كوستاريكا - صربيا

المباراة:التوقيتيونيو

كوستاريكا x صربيا1714.00

البرازيل x سويسرا1720.00

البرازيل x كوستاريكا2214.00

صربيا x سويسرا2220.00

صربيا x البرازيل2720.00

سويسرا x كوستاريكا2720.00

املجموعة السادسة

ألمانيا - المكسيك - السويد - كوريا الجنوبية

المباراةالتوقيتيونيو

ألمانيا x المكسيك1717.00

السويد x كوريا الجنوبية1814.00

ألمانيا x السويد2317.00

كوريا الجنوبية x المكسيك2320.00

كوريا الجنوبية x ألمانيا2716.00

المكسيك x السويد2716.00



كولومبيا تتمنى التخلص من شعر فالديراماحارس بلجيكا متهم بالتجسس
أعلن الحارس البلجيكى تيبو كورتوا، أنه 
سيقيم مع والــده تييرى، دعــوى قضائية، 
ــدرب بلجيكا  ــ ــارك فــيــلــمــوتــس، م ــ ضــد م
السابق، بعدما اتهمهما بتسريب معلومات 

عن تشكيلة المنتخب الوطنى.
واتهم فيلموتس، والد الحارس الدولى، 
تيبو كـــورتـــوا، بتسريب تشكيل الفريق 

لوسائل اإلعالم، فى يورو فرنسا 2016.
وأوضح فيلموتس، الذى تعرض لإلقالة 
عقب نهاية يــورو 2016، أنــه استقر على 
قائمة فريقه، فى السادسة مساء، وبعد 15 
دقيقة فقط، تم نشر القائمة عبر وسائل 

التواصل االجتماعى.
وأضاف »هذا يعنى أن العًبا كشف عن 

القائمة، وهذا أمر خطير«.
وأوضح كورتوا، كرر »فيلموتس«، وليس 
ألول مــرة، بشكل علنى ومتعمد، اتهاماته 
التى تمس شرفى وسمعتى وكذلك والدى«.

ــع »قـــررنـــا مــعــا أن نــقــيــم دعـــوى  ــابـ وتـ
مصحوبة بمطالبات تعويض جنائية بتهمة 

التشهير«.

تعهد أســـطـــورة كــولــومــبــيــا كــارلــوس 
فــالــديــرامــا بــحــالقــة شــعــره األشــقــر 
الــمــجــعــد الـــذى يشتهر بـــه، فــى حالة 
واحـــدة هــى تتويج منتخب بــالده بلقب 

مونديال روسيا.
وفى هذا الصدد قال فالديراما »نحن 

ال نــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم فــى كثير من 
األحيان، كما تعلمون، لذا علينا أن ننتهز 
هــذه الفرصة، وإذا وصلنا إلــى هناك،  

فإننا يجب أن نستغل هذه المناسبة«.
 مضيفاً »إذا أصبحنا أبطال العالم، 

نعم سأفعل ذلك«.

ــعــاب الــســابــق من  ويعتبر صــانــع األل
بين أفضل العبى أمريكا الجنوبية على 
اإلطـــالق، وشـــارك فــى 111 مــبــاراة مع 
منتخب بالده، وقاد المنتخب الكولومبى 
فــى كــأس العالم أعـــوام 1990 و1994 

و1998.

بلجيكا تتسلح بنجومها فى مواجهة 
شباب اإلنجليز وأحالم التوانسة

المجموعة السابعة

ستكون المجموعة السابعة مسرًحا 
لمواجهات كروية حامية فى ظل وجود 

منتخبات ذات تطلعات كبيرة بها، 
ــدارة هـــذه المجموعة  وفـــى صــ

يـــبـــرز الــمــنــتــخــب البلجيكى 
صاحب المستوى المتطور 
فى السنوات األخيرة، وإلى 
جــــــواره فـــى الــمــجــمــوعــة 
يـــــتـــــواجـــــد الـــمـــنـــتـــخـــب 
اإلنــجــلــيــزى الــشــاب ســواء 
عــلــى مــســتــوى العــبــيــه أو 
مدربهم جاريث ساوثجيت، 
ــك تــضــم المجموعة  ــذل وك
ممثال عربيا وهــو المنتخب 

التونسى، إلــى جانب منتخب 
بنما.

وتستعرض »صـــوت الماليين« 
منتخبات تلك المجموعة بشكل أكثر 

تفصياًل فى السطور التالية..
بلجيكا

يستعد منتخب بلجيكا لمشاركته رقم 
ــأس الــعــالــم، خــالل منافسات  13 فــى ك
النسخة 21 والــتــى تستضيفها روسيا، 
وكـــان أفــضــل إنــجــازاتــه احــتــالل المركز 

الرابع فى مونديال 1986 بالمكسيك.
ويتطلع نجوم بلجيكا إلنجاز جديد فى 
المونديال، فى ظل امتالكهم كتيبة من 
النجوم فى كل المراكز، يقودها ثنائى 
يعد مــن أفضل العبى العالم والـــدورى 
اإلنجليزى، هما كيفن دى بروين صانع 
ألعاب مانشستر سيتى، وإيدين هــازارد 

جناح تشيلسى.
ــعــاون هــذا الثنائى نــجــوم كــبــار فى  وي
كل الخطوط، مثل حــارس المرمى تيبو 
كورتوا، وموسى ديمبلى، ودرايس ميرتنز 
وروميلو لوكاكو الهداف التاريخى لبلجيكا 
)33 هــدفــا( وفنسنت كومبانى وميشى 

باتشواى.
إنجلترا

وعلى الجانب اآلخــر تنفس اإلنجليز 

الصعداء لوقوعهم فى هذه المجموعة، 
إال أنهم يعلمون تماما أن ذلــك ال يعنى 

تأهلهم تلقائيا إلى الدور الثانى.
ــا  ويملك المنتخب اإلنــجــلــيــزى أوراقـ
شابة قــادرة على مباغتة الخصوم، لكن 
نقص الخبرة قد يقف عائقا أمام تقدمهم 
إلى األدوار اإلقصائية، فباستثناء هارى 
ــى وكــايــل ووكـــر ومــاركــوس  كين وديــلــى أل
ــورد، ال تــحــتــوى صــفــوف الفريق  ــفـ راشـ
على العبين يمكن إطــالق عليهم تسمية 

»عالميين«.
تونس

ــدور على )تــونــس ( الــفــارس  ويــأتــى الـ
العربى بالمجموعة، التى تتواجد للمرة 
الثانية فى مجموعة واحــدة مع إنجلترا 

أو بلجيكا.
ــرطــاج« مع  والــتــقــى منتخب »نــســور ق
إنجلترا فى الجولة األولى من منافسات 
المجموعة السابعة بمونديال 1998 وكان 

الفوز حليف اإلنجليز بهدفين نظيفين 
سجلهما أالن شيرر وبول سكولز.

وواجــهــت تونس بلجيكا فــى الجولة 
الــثــانــيــة مــن مــنــافــســات المجموعة 
الثامنة فى مونديال 2002، وتعادال 
ــح مــــارك فيلموتس  1-1. ومــن
التقدم لبلجيكا فى الدقيقة 13، 
ورد رؤوف بوزيان بعد 4 دقائق.

ــى هـــذا  ــ ــة تـــونـــس ف ــل مــشــك
المونديال تكمن فى عدم وجود 
العبين يحملون خبرة اللعب فى 
المسابقات األوروبــيــة الكبيرة 
على غــرار المنتخبين المغربى 
والجزائرى، لكن وحدة الالعبين 
وتماسكهم بقيادة المدرب المحلى 
نبيل معلول، ستجعلهم مرشحين 
إلحــداث مفاجأة لم تكن فى حسبان 

البلجيكيين واإلنجليز.
بنما

وتلعب بنما فى نهائيات كــأس العالم 
ــى فــى تــاريــخــهــا، وإمكانية  ــ لــلــمــرة األول
المضى قــدمــا لما هــو أبــعــد مــن الــدور 

األول تبدو أمرا بعيدا المنال.
ــدم وجـــــــود كــلــمــة  ــ ــ ورغـــــــم ع

ــامـــوس كــرة  مــســتــحــيــل فـــى قـ
القدم، يضع فارق اإلمكانيات 
الجماعية والفردية بنما فى 

ــذه  ــه مـــوقـــف صـــعـــب ب
ــمــجــمــوعــة، لكن  ال

ــا يــمــيــز  ــ أهـــــم م
مــشــاركــة هــذا 
الــفــريــق، هو 
ــود  ــدم وجــ ــ عـ

أى ضغوطات 
على كاهل الالعبين 

الذين بدورهم يؤمنون 
بقدرتهم على تكرار 
إنجاز كوستاريكا التى 
وصلت إلى ربع نهائى 

المونديال األخير.

نجم 
المجموعة 

بلجيكاالمنتخب: 

المركز:

 وسط مهاجم

ن:
الس

اما
2 ع

7 

أندية لعب لها:

 تشيلسى اإلنجليزى – 

فولفوسبورج األلماني

عدد مشاركاته 

الدولية:

 59 مباراة

ية:
دول

ه ال
داف

أه
دفًا

1 ه
4 

ألقاب دولية حققها:   

أفضل العب فى 

ألمانيا عام 2015

النادى الحالى: 
مانشستر سيتى اإلنجليزي

كيفن
 دى بروين

المجموعة الثامنة

يــرى البعض أن المجموعة الثامنة 
ربما تكون أقــل المجموعات توهًجا، 

فــهــى ال تــضــم أى منتخب صاحب 
اسم عظيم، أو تاريخ كروى كبير.
والمثير فى هذه المجموعة، 
ــو أنـــهـــا ال تــضــم أى من  هـ
المنتخبات التى سبق لها 
ــقــب كــأس  ــل ــت ب ــوجـ أن تـ
العالم، على عكس باقى 

المجموعات السبع.
فــــفــــى الـــمـــجـــمـــوعـــة 
ــواى،  ــ ــى نــجــد أوروجـ ــ األول
وفى الثانية إسبانيا، وفى 
الثالثة فرنسا، وعلى رأس 

الــمــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة نجد 
ــن، والــخــامــســة بها  ــي ــت األرجــن

البرازيل األكثر تتويجاً، وألمانيا 
حامل اللقب على رأس المجموعة 

الــســادســة، بينما تضم المجموعة 
السابعة المنتخب اإلنجليزى.

ــرى أنـــهـــا أكــثــر  ــ إال أن الــكــثــيــر ي
الــمــجــمــوعــات تــنــافــســيــة، بــتــواجــد 
ــا،  ــي ــومــب ــول ــدا، وك ــنـ ــولـ مــنــتــخــبــات بـ
ــى اليابان،  والــســنــغــال، بــاإلضــافــة إل
والتى يمتلك كل منها فرص قوية فى 

العبور إلى دور الـ16 )ثمن النهائى(.
بولندا

يعد منتخب بولندا أكثر المنتخبات 
ــرة على  ــطــورًا فــى الــســنــوات األخــي ت
ــة، ويمتلك نوًعا  ــي الساحة األوروب
مــن الــتــفــوق النفسى على بقية 
فــــرق الــمــجــمــوعــة، وكــذلــك 
يملك العتاد الكامل بقيادة 
ــد أفـــضـــل الــمــهــاجــمــيــن  أحــ
فــــــى الـــــعـــــالـــــم، روبــــــــرت 
ليفاندوفسكى، نجم بايرن 
مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــى، إضـــافـــة لخط 
وســط قــوى للغاية، لكى يصبح أحد 
المنتخبات القادرة على الوصول إلى 

ربع نهائى المونديال على األقل.

كولومبيا
لكن على صعيد آخر فإن المنتخبات 
األخــرى قد تشكل لها إزعــاًجــا، بداية 
ــذى كــانــت  ــ ــ ــا، وال ــي ــب ــوم ــول بــمــنــتــخــب ك
مشاركته فى مونديال البرازيل قبل 4 
سنوات ناجحة إلى حٍد كبير، حيث خرج 
من ربع النهائى أمام البلد المستضيف 
للبطولة، وتتميز كولومبيا بوجود اثنين 
ــارات  ــمــه ــيــن، أصـــحـــاب ال مـــن الــالعــب
الفطرية الفائقة، مثل خــوان كــوادرادو 
وخاميس رودريجيز، الذى تحصل على 
جائزة أفضل هدف بالمونديال األخير.

السنغال
ويبقى منتخب السنغال الــقــادم من 
القارة األفريقية، من المرشحين للعبور 
إلــى الــدور الثانى، رغــم أن ظهوره فى 
كأس العالم ال يتجاوز مشاركتين فقط 

كانت أوالهما فى عام 2002.
ويــعــود السنغاليون مــجــددا للظهور 

للمرة الثانية فــى الــمــونــديــال بفضل 
ــيــو ســيــســيــه، الــذى  مــدربــه الــشــاب أل
ــدرب يــقــود  ــ ــح أول العـــب ومـ أصــب
أســود التيرانجا فى هذا العرس 

العالمى.
ويــمــلــك الــســنــغــال هــجــومــاً 
مـــرعـــبـــاً بـــتـــواجـــد نــجــمــى 
ــاكــو ســاديــو  لــيــفــربــول ومــون
مانى وبــالــدى كيتا، إضافة 
إلـــى العــبــيــن عــلــى مستوى 
مــمــتــاز مــثــل صــخــرة نــادى 

نابولى خاليدو كوليبالى.
اليابان

أما المنتخب اليابانى، فال 
يمكن النظر له على أنه سيكون 
حصالة المجموعة، وعلى الرغم 
من إقالة مدربه وحيد خليلوزيتش 
وتعيين اكيرا نيشينو، قبل المونديال 

بأقل من الشهرين.
 إال أن العقلية اليابانية ترفض الفشل 
من أول جولة، لذا ورغم أن اليابان تعتبر 
الحلقة األضــعــف، لكنها قـــادرة كذلك 
على تحقيق المفاجأة، إذا استخدمت 

سرعات العبيها، ولياقتهم 
البدنية العالية، للتفوق 
ــارات الفنية  ــه ــم عــلــى ال

للمنتخبات األخرى.
ومن شأن هذا أن 

يفتح الباب على 
مـــصـــراعـــيـــه 
أمـــــــــــــــــــــــام 
المنتخبات 
األربــع لبلوغ 
الــــــــــــــــدور 
الثانى، فى 
ظل تقارب 
الــمــســتــوى 
بــــــــــيــــــــــن 

ــات  ــ ــب ــخــ ــ ــت ــ ــن ــ ــم ــ ال
األربعة.

نجم 
المجموعة 

المنتخب: 
 
بولندا

المركز: 

مهاجم 

ن: 
الس

سنة
 29

 

أندية لعب لها: بروسيا 

دورتموند األلماني

مشاركاته 

الدولية:

 93 مباراة

ية:
دول

ه ال
داف

أه
دفًا

5 ه
2 

ألقاب دولية حققها:   

أفضل العب فى بولندا 

7 مرات متتالية

النادى الحالي:
بايرن ميونيخ األلماني

روبرت 
ليفاندوفسكى 

صراع رباعى »متكافئ« على بطاقتى 
العبور إلى »ثمن النهائى«
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جدول مباريات 
المجموعة السابعة

جدول مباريات 
المجموعة الثامنة

بلجيكا - بنما - تونس - إنجلرتا

البرازيل - سويسرا - كوستاريكا - صربيا

المباراة:التوقيتيونيو

بلجيكا x بنما1817.00

تونس x إنجلترا1820.00

بلجيكا x تونس2314.00

إنجلترا x بنما2414.00

إنجلترا x بلجيكا2820.00

بنما x تونس2820.00

املجموعة الثامنة

بولندا - السنغال - كولومبيا - اليابان

المباراة:التوقيت:يونيو

اليابان x كولومبيا1914.00

السنغال x بولندا1917.00

السنغال x اليابان2417.00

كولومبيا x بولندا2420.00

كولومبيا x السنغال2816.00

بولندا x اليابان2816.00

ــم مــنــذ انــطــالق  ــعــال ــأس ال حــفــلــت بــطــولــة كـ
نسختها األولى عام 1930 بالعديد من الوقائع 
الغريبة وغــيــر المنطقية، ومــع تــواصــل العد 
التنازلى النطالق منافسات المونديال الروسى 
بـــدأت هـــذه الــوقــائــع تــعــود إلـــى األذهـــــاان من 
جديد. وتستعرض »صوت الماليين« أبرزها فى 

السطور التالية..
حكم بالبدلة والكرافتة.

فى أول نهائى للمسابقة عام 1930، ظهر الحكم 
البلجيكى مرتدياً لباسا غريبا، حيث كان يرتدى 
بدلة وكرافتة مع حذاء كرة قدم أثناء إدارة اللقاء 

بين األرجنتين واألرجواى الذى حصل على اللقب.
 إخفاء كأس المونديال تحت السرير

احتفظ رئيس االتحاد اإليطالى خالل مونديال 
1934 بكأس العالم تحت فراشه خوفاً من محاولة 
الجيش األلمانى سرقة الكأس، حيث كانت إيطاليا 

تستضيف البطولة آنذاك.
حارس مرمى بدون قفازات 

استعان المنتخب األمريكى فى مونديال البرازيل 
1950 بالعب بيسبول وســائــق ســيــارات لحراسة 
مرمى الفريق، ولم يرتد الحارس قفازات حراسة، 
كما أنــه لم يسدد أى كــرة بقدمه حيث كــان يوكل 
المهمة إلــى المدافع وكــان يرمى بالكرة بيده فى 

كل مرة يلتقط الكرة، والغريب أن الظهير األيمن 
األمريكى كان يرتدى قفازات طوال فترة البطولة.

 اإلكوادور تستعين بطارد أرواح.
 طلب المنتخب اإلكوادورى من المشجع الروحى 
للفريق بزيارة جميع مالعب مونديال ألمانيا 2006 
والصراخ بأعلى صوت فى كل منها، إيماناً منه بأن 
ذلك سيقوم بطرد األرواح الشريرة والشياطين من 

المالعب.
النسيان يؤجل النهائى 

تأجلت الــمــبــاراة النهائية فــى مــونــديــال 1974 
لمدة 10 دقائق ألن الحكام المساعدين نسوا وضع 

أعالم الراية فى زوايا الملعب.
مشجع يخطف الكأس ويحاول الفرار

قــام أحــد المشجعين بالنزول إلــى الملعب بعد 
نهائى مونديال 1970 وخطف كــأس جــون ريميه 
)كـــأس الــعــالــم( مــن الالعبين البرازيليين أثناء 
ــه تم  خــروجــهــم مــن الملعب وحـــاول الــهــرب إال أن

القبض عليه.
طبيب يحتاج اإلسعاف

فقد معالج المنتخب األمــريــكــى وعــيــه تماماً 
عندما دخل مسرعاً إلى الملعب فى مونديال 1930 
ــالده، لكنه أطــاح  ــراد منتخب بـ لمعالجة أحــد أفـ
بحقيبته وانكسرت زجــاجــة مليئة بالكلوروفروم 

ليستنشق المادة ويفقد الوعى.
ابن رونالدو ال يعرف والده

قرر األسطورة البرازيلية رونالدو أن يظهر بقصة 
شعر جديدة فى مونديال 2002 ليتميز بشكله عن 
روبيرتو كارلوس زميله فى المنتخب، بعد أن شاهد 
ابنه يقبل صورة روبيرتو كارلوس ظناً منه أنه والده.

هدف يطرد صاحبه من فريقه
ــادى جنوه اإليطالى العبه الــكــورى من   طــرد ن
الفريق بعد أن سجل الالعب هدف الفوز لكوريا 

الجنوبية على إيطاليا فى مونديال 2002.
اسكوبار يدفع حياته ثمنا لخطأ

ــاراة الــتــى خسرتها كــولــومــبــيــا أمــام  ــمــب  فــى ال
الواليات المتحدة 1-2 سجل المدافع الكولومبى 
انــدريــاس اسكوبار هدفا خطأ فى مرمى فريقه، 
وهذه اإلصابة كلفته غالياً، إذ قتل لدى عودته إلى 
بالده على يد أحد مروجى المخدرات، الذى راهن 

على فوز كولومبيا.
 الهند ترفض ارتداء الحذاء

اعتاد العبو منتخب الهند على ممارسة الكرة 
وهــم حــفــاة، إال أن االتــحــاد الــدولــى اشــتــرط على 
الهند ارتداء العبيها األحذية، فما كان من االتحاد 
الهندى إال إعالن انسحاب المنتخب من النهائيات 

فى نسختها لعام 1950.

عجائب وغرائب مونديالية



11 العـدد 232
األربعاء  2018/5/2 خط أحمر

« تكشف: «

الملف االسود لمنظومة 
التعليم الجديدة

»حق يراد به باطل« و»خياله أوسع كثيرًا من الواقع« مقولتان تنطبق تماما 
على مشروع  الدكتور طارق  شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، 

الذى فاجأ ماليين المصريين باإلعالن عن استراتيجية لتطوير منظومة 
التعليم، ابتداء من مرحلة رياض األطفال وحتى  مرحلة الثانوية العامة.. 

معلنا نسف النظام القديم..ولكن كانت المفاجأة أن خطة واستراتيجية 
تطوير التعليم الذى أعلن عنها شوقى وقدمها لمجلس الوزراء العتمادها 

تحتاج 14 عامـًا لتنفيذها على  أرض الواقع، كما أكد بنفسه الوزير فى أكثر 
من مناسبة.. وهو أمر من المؤكد لن يستمر وسيتم نسفه مع أول تشكيل  

أو تعديل وزارى، سواء استمر فيه الوزير الحالى صاحب فكرة التطوير لفترة 
وزارية جديدة، أو تمت إقالته وتعيين غيره. 

المثير أن خطة تطوير التعليم التى يتبناها 
الوزير، ويسعى إلقناع الجميع بها، هى عملية 
نسف شامل لنظام التعليم الحالى، وتحويله 
لتعليم إلكترونى عن طريق »التابلت«  وشبكات 
اإلنترنت، وادخــال مواد دراسية جديدة وطرق 
امتحانات مختلفة تماما عما هو الوضع عليه 
حاليا، وهو ما ال يتناسب تماما مع كل اطراف 
العملية التعليمية، سواء تالميذ، أو معلمين، أو 
بنية تحتية، من مــدارس ومرافق ملحقة بها، 
أو حكومة تعانى من أزمــة مالية كبيرة وديون 

داخلية تحتاج عشرات السنين لسدادها.
مصادرنا داخل وزارة التربية والتعليم وضعت 
أيدينا على ملف التطوير بكامل رمته، واألسرار 
الحقيقية وراء لجوء الدكتور طــارق شوقى، 
لالستماتة فى إقناع مجلس الـــوزارء ومجلس 
الــنــواب، به والبدء فى تنفيذه على الرغم من 
الكوارث التى يحملها هذا التطوير فى طياته، 
أهمها تبديد أموال الدولة فى مشروع وهمى، 
ــنــور، حتى وإن تــم الــبــدء فــى أولــى  ــرى ال لــن ي
خطواته، فضال عن توريط الدولة وخزينتها، 
ألعباء قروض وفوائد إضافية، تزيد من حالة 
ــاق الشديد الــتــى تعانى منها  اإلعــيــاء واإلرهــ
الموازنة العامة وخزينة الدولة، بداية من العام 
المالى 2018-2019، وسيكون قــرض البنك 

الدولى وقيمته نصف مليار دوالر، بفائدة تصل 
ألكثر من 9% تراكمية عبئا ماليا وضخما على 
خزينة الــدولــة، السيما وأن فكرة االقــتــراض 
من البنك الدولى لتطوير منظومة التعليم، هى 
الخطوة األولــى من نوعها التى شرعت فيها 
وزارة التعليم قبل الجامعى، على اإلقدام عليها، 

ــوزارة،  أن تلجأ لمثل  فــأول مــرة منذ نشأة الـ
هــذا الــقــرض مــن البنك الــدولــى، ألن الـــوزارة  
ــوزراء السابقين، كانت تعتمد فى  فى عهد الـ
أى خطة تطوير، للمناهج أو غيرها أو إعادة 
ههيكلة البنية التحتية، والمرافق للمدارس 
والفصول على طريقين، إما المنح الممنوحة 

من الدول الخارجية والمنظمات الدولية، بعد 
موافقة الحكومة، وإمــا عن طريق االقتراض 
الداخلى من الحكومة، كأحد الديون الداخلية 
للدولة المصرية، واالقتراض من وزارة المالية.

»صــوت الماليين« تكشف فى الملف التالى 
ــرار واألســبــاب الحقيقية وراء  كــوالــيــس وأســ

استراتيجية تطوير التعليم، فضال عــن أهم 
ــل الـــــوزارة  ومــديــريــات   مــلــفــات الــفــســاد، داخـ
التعليم التابعة للوزارة، التى تؤكد أن مشروع 
الــوزيــر وهــم، واتــســاع كبير فــى دائـــرة خياله، 
وربــمــا جــاء لــه مــن خــالل تــواجــده كثيرا خــارج 
ــدول  ــى فــرنــســا والــمــانــيــا وبــعــض الـ مــصــر، ف
المتقدمة، وتناسى الوزير أن جميع الظروف 
التى يتواجد فيها قطاع التعليم قبل الجامعى 
فــى هـــذه الـــدولـــة، تختلف جــزئــيــا وكــلــيــا عن 

الظروف التى يواجهها قطاع التعليم فى مصر.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل ديوان عام 
ــوزارة، يعتبر  ــوزارة، أن شقيق أحــد وكــالء الـ الـ
من أكبر التجار المستوردين ألجهزة الهاتف 
المحمول، من الصين، وقامت الوزارة فى إطار 
خطة التطوير بالتعاقد معه لتوريد 700 ألف 
تابلت ذكى فى شهر يوليو المقبل، فضال عن 

300 ألف أخرى فى شهر سبتمبر.
وأضــافــت الــمــصــادر أنــه تــم اختيار شقيق، 
وكيل الـــوزارة ورئيس أحــد القطاعات الهامة 
ــعــام، وأحـــد أذرع الــدكــتــور طــارق  بــالــديــوان ال
شوقى، باألمر المباشر، وذلك بعد أن توسط 
لدى الوزير بعض القيادات  المنتفعة للحصول 
على عموالت وسمسرة، بعد اقناع الوزير بذلك 

وهو ماحدث.

سنة للتطوير.. 
طريقة »حمار جحا« 
مخطط الوزير للبقاء 

فى منصبه 

المافيا الفاسدة 
بالوزارة أقنعت الوزير 

باالستراتيجية 
الجديدة للحفاظ 

على أماكنهم 
بالديوان والقطاعات 
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فكرة استخدام »التابلت« فى المدارس وراءها صفقة كبيرة وعموالت وسمسرة 

التطوير طوق نجاة ووسيلة للهروب 
من مقصلة التشكيل الوزارى الجديد

خطة  »حاشية« شوقى  وأصدقائه المقربين  لالحتفاظ بمناصبهم
ــوزارة التربية والتعليم والتعليم  ــ قــالــت مــصــادر مطلعة ب
الفنى، أن فكرة تطوير منظومة التعليم، منبعها الرئيسى، 
بعض رؤســـاء  وقــيــادات القطاعات بــالــوزارة، بالديوان العام 
وخــارجــه، وكــأن هدفهم فى بداية طــرح الفكرة، أن يحصلوا 
على مكافآت  وبــدالت حضور جلسات  نظير حضور ورشات 
العمل، ودورات تدريبية، للمعلمين، ولكن توسعت آمالهم، عندما 
اختمرت الفكرة فى عقل وفكر الوزير واقتنع بها، وحصل على 
الضوء األخضر من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، 
بمخاطبة البنك الدولى للحصول على قرض، ووضع خطة عمل 
واستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعى على الــورق، وهو 
ما وضح تماما عندما أعلن الوزير أن الخطة نفسها لن تظهر 
بشكلها المتكامل األبعد 14 عاًما، وهذا أمر يستحيل  تحقيقه 

خاصة فى ظل التغييرات الوزارية المستمرة والمتعاقبة.
وأضافت المصادر أن أكثر المستفيدين من حصول الوزارة 
على قــرض قيمته 500 مليون دوالر، بــاإلضــافــة إلــى المنح 
التى تحصل عليها الوزارة فى الداخل ومن منظمات المجتمع 
المدنى، حاشية الــوزيــر وأهــل الثقة، الذين أعطاهم الوزير 
الضوء األخضر للتصرف كيفما شاءوا، ولذلك فإنهم  يضعون 
آمــاال كبيرة على بــدء فعاليات خطة التطوير، حيث ستكون 
ستارا يتم من ورائــهــا تحقيقه أهدافهم، والحصول على ما 
يستطيعون من حوافز وبــدالت، وبنود أخرى مثل الجهود غير 

العادية، والحوافز المتنوعة.
وأشــارت المصادر إلى أن من بين القيادات المستفيدة من 
حصول الــوزارة على قرض البنك الدولى، والمنح األخــرى، 6 

من مكتب سكرتارية الوزير منهم  ثــالث سيدات، أقــل راتب 
شهرى لهن شامال الحوافز والبدالت  وحوافز التميز، 12 ألًفا، 
وفى إطار خطة تطوير التعليم من المتوقع أن يصل أقل راتب 

للمستفيدين 22 ألف جنيه شهرًيا.
وأضافت المصادر أن سكرتارية الوزير وعددهن سيدات، 
ــوزيــر مكتبا فــى المبنى الملحق بالمنبى  خصص لهن ال
الــرئــيــســى، مجهز بــأحــدث وســائــل التكنولوجيا، يحصلن 
على جميع االمتيازات وجميع مكافآت االمتحانات، فضال 
عــن كونهم المقربين للوزير فيقومن بتعيين أقاربهن فى 
كنترول الثانوية العامة والــتــى تصل مكافأته للعاملين به 
أثناء االمتحانات بواقع 150 جنيها لليوم، مضافا إليه قيمة 

الوجبات الغذائية.

لم يكن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 
والتعليم الفنى، بــدرجــة الــســذاجــة، التى تواجدت 
فى كثير من سلفه الذين تعاقبوا على منصب وزير 
التعليم، ولكنه لحنكته وعمله السياسى، من قبل 
توليه منصبه فى حكومة شريف إسماعيل، قبل بدء 
العام الدراسى الماضى 2016-2017 وبأيام قليلة 
من امتحانات الثانوية  العامة،  جعلته وزيرا سياسيا 
أكــثــر مــنــه  وزيـــر مهنى تكنوقراطى، ولــذلــك كانت 
فكرته، لتطوير التعليم ووضع استراتجية، منظومة 
تعليمية جــديــدة، مستغال فى ذلــك حماس الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ونشاطه 
الكبير  ورغبته الملحة، فى إحــداث نهضة تعليمية 
وطــفــرة كبيرة تتماشى مــع الــدولــة الحديثة، التى  
تريدها القيادة السياسية، للمصريين وأبنائهم فى 

أقصر فترة زمنية.
فكرة التطوير الشامل لمنظومة التعليم فى مصر، 
ظاهرها فيه الرحمة لكن من باطنها كوارث عديدة، 
وعــواقــب وخــيــمــة، وسلبيات سيكون ضحيتها، ال 
محالة أول دفعة من طــالب الثانوية العامة، للعام 
الدراسى 2020 -2021، والذين سيلتحقون بالصف 
ــعــام الـــدراســـى الــمــقــبــل، ألنــهــم سيكونون  األول ال
بمثابة حــقــل تــجــارب، يفضى فــيــه الــوزيــر رغبته 
وطــمــوحــاتــه  الــمــمــتــزجــة بـــأغـــراض ســيــاســيــة، فى 
مقدمتها، االستمرار فى منصبه مع التشكيل الوزارى 
الــمــتــوقــع عــقــب، حــلــف الــرئــيــس السيسى اليمين 
الدستورية، وتولى منصبه لفترة رئاسية جديدة، 
فى شهر يونيو المقبل، وبالتالى يضع طارق شوقى، 
الحكومة الجديدة  مجبرة الستمراره فى منصبه 
الستكمال المشروع الذى اقترحه وبناء عليه، خاطبت 
الدولة المصرية، البنك الدولى، للحصول على قرض 
إجمالى نصف مليار دوالر، لتطوير منظومة التعليم، 
وبالفعل وافــق عليه البنك الــدولــى، بعد أكثر من 6 
أشــهــر، دراســـة وفــحــص، وتــأكــد مــن جدية التطوير 
من خالل االطالع على الخطة والبحث الذى قدمته 

الوزارة للبنك الدولى فى واشنطن.

موافقة البنك الدولى، على قرض لتطوير التعليم، 
بفوائد تتجاوز 9 % فــائــدة مركبة، سيكبد خزينة 
ــواال كــثــيــرة، سيتحمل عبئها الحكومة  ــة أمــ ــدول ال
والمواطن معا، خاصة أنه سيتم سداد القرض على 
7سنوات وفترة سماح 3 سنوات، يتم بعدها  احتساب 
الفوائد  المركبة وهو ما أكده الوزير فى تصريحاته 
بأن  التكلفة التقديرية الستراتيجية تطوير التعليم 
نحو 2 مليار دوالر على مدار 14 عاما، شارك البنك 
الــدولــى بربع القيمة المطلوبة بمعدل 500 مليون 
دوالر، على أن تتولى الدولة تدبير باقى االحتياجات 
المالية المطلوبة من خالل زيادة مخصصات التعليم 
وفقا لالستحقاق الدستورى، باإلضافة إلى القروض 

التعليمية الميسرة من الجانب اليابانى وغيره.
المثير أنــه فى حالة خــروج الــوزيــر فى التشكيل 
الـــوزارى المقبل، وهــو أمــر محتمل ومتوقع بنسبة 
مساوية على األقل لعدم اإلطاحة به، سيقوم من يأتى 
بعده بنسف االستراتجية، ووضع استراتجية جديدة، 

ربما تكون بالعودة بالنظام القديم للتعليم، 
وتــكــون الــدولــة قــد تــورطــت فــى الــقــرض وفــوائــده 
الكبيرة، فضال عن حدوث بلبلة كبيرة وحالة ارتباك 
متوقع، إذا ما تم تطبيق النظام على الصف األول 
الثانوى المقبل، بتوزيع التابلت عليهم، واستخدامه، 
فى الدراسة واالختبارات، فى الوقت الــذى لم يتم 
فيه تدريب الطالب على استخدامه، ما سيتسبب فى 
حدوث مشاكل كبيرة، سواء فى عملية االستخدام، أو 
فى الحصو على شبكة اإلنترنت التى سيقوم الطالب 
من خاللها إرسال اإلجابات، والتواصل مع الــوزارة، 
خاصة أن دور المدرس سيقتصر فقط على مناقشة 

الطالب فى الدروس ومن خالل التابلت أيضا.
كما أن  وزير التعليم، فاته المشاكل الفرعية التى 
ستواجه طــالب التابلت، من أى أعــطــال،  وأعمال 
الصيانة للتابلت فضال انقاطع شبكات اإلنترنت فى 
كثير من المدارس، والتى قد تحدث هذه المشاكل 
ارتباكا خاصة إذا ماحدث ذلــك وقــت االختبارات  

الشهرية وآخر العام الدراسى.

دراسة للجهاز المركزى لإلحصاء  تفضح وزارة التعليم  ألنه ال يتناسب مع قدرات التلميذ العربى

الوزارة تعقد صفقة لشراء 700 ألف تابلت و1900 
مدرسة آيلة للسقوط  تهدد حياة التالميذ

أسباب فشل تطبيق نظام التعليم الحديث فى الدول العربية

مظاهرة باللون األسود فى امتحانات نهاية العام اعتراضـًا 
على  »التطوير« وتدنى مرتبات المعلمين

أكد عدد كبيرمن رابطة »معلمون ضد الفساد« 
أن استراتيجية تطوير التعليم التى تنوى الوزارة  
ــى أن  تطبيقها فــى الــعــام الـــقـــادم.. مشيرين إل
النظام الحديث سبق وأن حاول كثير من الدول 
العربية تطبيقه، لكنها جميعا فشلت، وتم الرجوع 

للنظام القديم.
وأضــافــوا أن دولــة الكويت فشلت فى تطبيق 
النظام الحديث، خالل العام الماضى وتم إلغاؤه 
ــك الفشل يرجع الــى أن  فــى الــعــام الــجــارى، وذل
تطبيق ذلك النظام يحتاج للكثير من التجهيزات 
على رأسها البنية التحتية، وتدريب المعلمين، 
وأن تلك العقبات ستؤثر سلبًيا على تطبيق ذلك 
النظام، وأضــاف المعلمون أن شروع الــوزارة فى 
تطبيق نظام التعليم الحديث، واستيراد مليون 

تابلت لتوزيعها على تالميذ الصف األول الثانوى 
الــمــوســم المقبل، ثــم إلــغــاؤه فيما بعد سيكون 
إهـــدارًا للمال الــعــام، وتضيعا للوقت والجهد، 
مشيرين إلى أن األفضل، من ذلك كله االهتمام 
بتنمية قـــدرات الــتــالمــيــذ، فــى ظــل ضوابط 
النظام القديم، باإلضافة إلى االهتمام ببناء 
مدارس جديدة وفصول جيدة التهوية، وإعادة 
ــمــدارس  تــجــديــد البنية التحتية وإمــــداد ال
بــالــمــرافــق، سيكون الــحــل والــبــديــل الفعال، 
للنظام الحديث الــذى لن يؤتى أى ثمار، إذا 
ماتم النظر بعين االعتبار إلى الــدول العربية  
التى حاولت تطبيقه لكنها سرعان ما فشلت 
ورجعت للنظام القديم الشبيه لنظام الثانوية 

العامة المصرية إلى حد كبير.

دعا عدد من روابط المعلمين، بضرورة ارتداء 
مالبس باللون األســود داخــل لجان امتحانات 
ــعــام الـــدراســـى، واعــتــبــارهــا مظاهرة  نــهــايــة ال
صــامــتــة، مــع أول أيـــام امتحانات نهاية العام 
الدراسى فى مايو المقبل، وذلك اعتراضا على 
خطة التطوير، التى اعلن عنها الوزير منتصف 
شهر أبريل الماضى، وموافقة البنك الدولى على 
ــوزارة 500 مليون دوالر لتطوير التعليم،  منح ال
الذى سيعتمد بالدرجة االولى على شراء أجهزة 
التابلت وتوزيعها على مليون تلميذ فى الصف 

األول الثانوى بجميع المدارس بالمحافظات.
وأكـــــدت رابـــطـــة مــعــلــمــى وأولـــيـــاء أمـــور 

الطالب بالقاهرة أن الميزانية 
المرصودة لخطة التطوير، كان 
من األولــى أن يتم تخصيصها 
ــادة رواتــــــب الــمــعــلــمــيــن،  ــ ــزي ــ ل
وتحسين أحوالهم المعيشية، 
ــن وضــع  الــمــتــدنــيــة، بـــدال م
مبلغ ضــخــم يــتــجــاوز نحو 
10 مليارات جنيه مصرى، 
لعملية تطوير وهــمــى من 
الصعب أن تجد طريقها 
ــا ستفشل  ــهـ ــجــاح، وأنـ ــن ــل ل

عاجأً أم آجال.

فى الوقت الــذى يتحدث فيه وزير 
التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن 
أحـــداث طفرة تكنولوجية فــى عقول 
تــالمــيــذ الـــمـــدارس فـــى ظـــل تطبيق 
منظومة واستراتيجية تطوير التعليم، 
والتى اكد الدكتور طــارق شوقى وزير 
التعليم انها ستتكلف اكثر من 2 مليار 
دوالر النفاقها على شراء تابلت ذكى، 
وعقد دورات تدريبية لتدريب المعلمين 
على التابلت الذكى، ووضــع تطبيقات 
ــاهــج جـــديـــدة لــجــمــيــع الــمــراحــل  ومــن
التعليمية ابتداء من الحضانة وحتى 
الــصــف الثالث الــثــانــوى، فــإن دراســة 
إحصائية  حدديثة للجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء أكــدت  أن 
ــدارس  ــمـ أوضــــــاع  مــعــظــم  الـ
ــات  كــبــيــرة من  ــ تــشــهــد درجـ
التدهور واالنــحــدار، حيث، 
ــيـــف  1900  ــنـ ــصـ ثـــبـــت تـ
ــذات  ــ ــفــة ب ــة مــصــن ــدرســ ــ م
الــخــطــورة الــداهــمــة قامت 
كليات الهندسة المكلفة من 
وزارة اإلســكــان بمعاينتها، 
ــه تــم إســنــاد ما  ــى أن مشيرة إل
ــى 300 مــدرســة  يـــزيـــد عــل
ألعــمــال الــمــقــاوالت 

للبدء فــى أعــمــال الصيانة فيها، فى 
العام الدراسى 2017-2018 ولم يتم 

االنتهاء منها حتى تاريخه،  
ــداد  ــ ــى أعـ ــالـ ــمـ وأضــــافــــت أن إجـ
الــمــدارس فى جميع المحافظات بلغ  
25700 مدرسة، منها 1900 مدرسة 
خطورة داهمة، 3800 مدرسة صيانة 
عاجلة، 5900 مدرسة صيانة عامة، 
و9790 مــدرســة تــحــتــاج إلـــى صيانة 
بسيطة و3900 مدرسة ال تحتاج إلى 
أى صيانة، وأن  225 مبنى مدرسيا 
آيــال للسقوط، ويمثل خــطــورة كبيرة 
على حــيــاة التالميذ، وأنـــه تــم إغــالق 
147 مــدرســة بمختلف المحافظات 
إغــالقــا نهائيا لحين القيام بأعمال 
الترميم واإلحــــالل، ســـواء أكـــان كليا 
أو جزئيا، وذلــك لخطورتها الداهمة 
على الطالب بينما يوجد 348 مبنى 
مــدرســيــا مــهــددا بــالــســقــوط، ويحتاج 
إلى إحالل جزئى، وأيضا 1173 مبنى 
ــوزارة إلى البحث عن  مؤجرا تحتاج ال
بديل لها حتى ال تستمر تحت وطــأة 
مــالك تلك المبانى األصليين. ووفقا 
ــإن  ــاءات الـــجـــهـــاز  ف ــصــ إلحــ
أسيوط أكثر المحافطات 
معاناة فى ما يتعلق بملكية 
الــمــبــانــى، فيها نــحــو161 
مبنى مدرسيا مؤجرا و11 
مــبــنــى آيـــال لــلــســقــوط، و29 

بحاجة إلى ترميمات.

مفاجأة.. االقتراض من البنك 
الدولى للتحايل على قرار 

تخفيض ميزانية 2019-2018  
وتخصيص 20 % فقط للتطوير  

 نسرين إمام 
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من فشل ثورة يناير إلى ثقافة الشذوذ واإللحاد

»عوالم خفية« تقود الشباب المصرى لالنتحار
من االغتراب إلى االكتئاب

حينما طالعتنا الصحف بنبأ انتحار الصبى 
خالد حمدى الفخرانى، توقعنا أن السبب حالة 
اإلحباط التى يعيشها الولد، بسبب حبس والده 
الــنــائــب البرلمانى الــســابــق، الـــذى ظــل سنوات 
يتقمص دور محامى الغالبة ومــحــارب الفساد 
ثم ثبتت إدانــتــه فى قضايا رشــوة وفــســاد، ولكن 
شقيقات »الفخرانى« الصغير أكدن أن القاتل ما 
هو إال لعبة على اإلنترنت تسمى الحوت األزرق، 
مارسها خالد على سبيل التجربة فأوصلته إلى 
شنق نفسه خالل 50 يومًا فقط، وصرحت إحداهن 
محذرة باقى األطفال والمراهقين عبر صفحتها 
على موقع التواصل االجتماعى »فيس بــوك«: 
»أرجــوكــم محدش يحاول يعمل جــدع ويتحدى 
هذا الحوت، خالد كان متدينا وملتزما جدًا، لكنه 

حاول يتحداها وغلبته«. 
ومن خالل وسائل اإلعالم تم تسليط الضوء على 
تلك اللعبة، فتكشفت حقائق بالغة الخطورة من 
بينها أن نجل الفخرانى ما هو إال حلقة فى سلسلة، 
تضم شبابا وفتيات قرروا إنهاء حياتهم، منهم من 
ــرى تناولت  قفز فى نيل محافظة الشرقية وأخ
مبيًدا حشريا وثالثة أحــرقــت نفسها وأسرتها 

بتعليمات من هــذا الــحــوت، الــذى سميت اللعبة 
باسمه ألنه معروف عن نوع من الحيتان أنه يلجأ 
إلى االنتحار، حينما يتعرض لحالة من االكتئاب، 
بأن يترك المحيط والماء الذى يعيش فيه متجًها 

إلى الشاطئ. 
وكــالــعــادة نشطت بــرامــج »الــتــوك شــو« تطالب 
الحكومة بالتصدى للحوت القاتل الذى يحصد 
أرواح شباب مصر، ويفوق المخدرات والعقاقير 
فى تأثيره المدمر على مستقبل األمــة بأكملها، 
وكالعادة أيضًا تبارى السادة نــواب البرلمان فى 
الخروج على شاشات القنوات وصفحات الجرائد 
ــان األســبــق فــى مطالبة  ــه ك ليؤكد كــل منهم أن
الحكومة بحجب تلك األلعاب الخطرة، أو إغالق 
شبكة اإلنترنت بأكملها، حيث ثبت وجود ألعاب 
أخرى إحداها اسمها لعبة مريم واألخــرى تسمى 

المصيدة. 
ــرى عــن أن  وفــى سياق متصل نشرت أخــبــار أخ
الشبكة العنكبوتية ليست هى المتهم األوحــد، 
وبالتالى فإن حجب الفيس بوك وسحب الهواتف 
الذكية وأجهزة التابلت من األطفال والشباب ليس 
الحل، حيث ظهرت حاالت انتحار فى بعض قرى 

الريف المصرى، تمت بتناول حبوب سامة تباع 
فى محالت المبيدات الزراعية، وتستخدم فى 
حفظ الغالل والقمح من التسوس، و تبين أن لها 
نفس تأثير سم الفئران، الذى طالما كان وسيلة 
ــرة،  المراهقين والمراهقات للوصول إلــى اآلخ
واعتدنا أن نقرأ أخبارا بعناوين من نوعية »قصة 

حب تنتهى بسم الفئران«. 
ليبقى السؤال األهم لماذا يقتل أبناؤنا أنفسهم، 
لماذا يأسوا من رحمة الله، إلى الحد الذى جعلهم 
يلقون بأنفسهم فى التهلكة حيث المخدرات تارة 
واإلرهــاب بتفجير النفس واآلخرين تارة أخرى، 
وصــوالً إلــى االنتحار بشكل مباشر وســريــع، هل 
السبب يكمن فى وقــوع الشباب فريسة لشبكة 
اإلنــتــرنــت ولــواقــع افــتــراضــى يــديــره مــن الخارج 
المتآمرون وأعــداء األوطــان، أم أن السر يكمن فى 
الــداخــل، داخــل الوطن بل وداخــل بيت كل طفل 
حيث يتشكل عالمه الخاص وتتكون شخصيته 

الخفية وحالته المزاجية الخاصة جدًا.

 إيمان بدر

»الحوت األزرق« ليس 
المتهم األوحد وأوالد 
الفالحين يفضلون سم 

الفئران وحبوب تخزين القمح 

تــبــرز هــنــا عــامــات اســتــفــهــام حـــول أســبــاب 
وقــوع أطفال وشباب فى مقتبل العمر فريسة 
لهذه الــظــروف القاسية من اليأس واإلحباط 
والعقد النفسية، حيث كشفت عن بعض تلك 
العوامل دراســة نشرت مؤخراً أعدها الدكتور 
عــادل عامر بعنوان: »أســبــاب انتشار ظاهره 
االنــتــحــار«، أكــد خالها أن فشل الشباب فى 
ــاروا من أجلها وهى   تحقيق أهدافهم، التى ث
»العيش والحرية والعدالة االجتماعية والكرامة 
ــة« أدى إلـــى إصـــابـــة الــكــثــيــر منهم  ــي ــســان اإلن

باإلحباط والشعور باليأس.
ــار خبير علم االجــتــمــاع السياسى إلى  وأشـ
أن نسبة االنتحار تكون فى أغلب حالتها بين 
ــات مــمــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم  ــشــاب الــشــبــاب وال
بين 17و25 سنة، كما أن نسبة االنتحار بين 

الشابات أكثر من الشباب.
ــزواج المبكر وبين  وربــطــت الــدراســة بين الـ
وقــوع حــاالت الــطــاق، التى يتبعها محاوالت 
ــحــار، خــاًصــة بــيــن الــشــابــات المطلقات  ــت االن
والــمــنــفــصــات؛ بسبب افــتــقــار الــزوجــيــن إلى 
التجربة الحياتية الكافية لمواجهة ضغوطات 
الــحــيــاة، ناهيك عــن نظرة المجتمع والعائلة 
نفسها للشابة بعد الــطــاق، إلــى جانب حالة 
الفراغ والحرمان العاطفى التى تواجهها الشابة 
وكــذلــك الــشــاب بعد االنــفــصــال عــن الشريك، 
وكلها أسباب تؤدى إلى تدهور الحالة النفسية، 
وتدفع اإلنــســان إلــى التفكير فى التخلص من 

حياته.
وال تنعكس عواقب الطاق على المطلقين 
فقط، ولكن يتوارث األطفال الناشئون فى أسر 
مفككة، هــذه المشاعر السلبية الناتجة عن 
تفكك األســرة، فتنشأ أجيال مصابة بمشاكل 

نفسية ومــشــاعــر كــراهــيــة رافــضــة للمجتمع 
وناقمة على األوضاع.

وانــتــقــلــت الـــدراســـة مــن الــبــعــد االجتماعى 
إلى الشق االقتصادى، وكاهما وجهان لعملة 
واحدة، موضًحة أن انتشار البطالة فى مجتمعنا 
ــى ازديـــاد وتــيــرة المشاكل  بشكل كبير أدى إل
بقوة فى األسرة، حيث تأتى أغلب مشاكلنا إثر 
تداعيات هذه األوضاع المعيشية الصعبة، ومن 
بينها الشعور بالفقر والفراغ وعدم القدرة على 
تحقيق الذات، وكلها من نتائج البطالة وتأثيرها 
السلبى على نفسية اإلنسان، ناهيك عن ارتباط 

البطالة بالعنوسة والطاق أيًضا.
ــجــرى فى  ــاب عــلــى مــاي ــبـ وال تــقــتــصــر األسـ
المجتمع فقط، ولكن هناك ما يحدث داخل 
ــا يــصــيــب نفسيته  عــقــل اإلنـــســـان نــفــســه، ومـ
ــراض النفسية والعصبية  وأعــصــابــه مــن األمــ
كــاالكــتــئــاب والـــوســـواس الــقــهــرى والهستيريا 
والصرع والقلق النفسى، وغيرها من األمراض 
التى تــؤدى إلى التخلص من معاناة الحياة إثر 

عدم تحملهم للضغوطات التى يلقونها.
وإذا كــان الشباب فــى الـــدول المرفهة مثل 
السويد وسويسرا، ينتحرون بسبب الرفاهية 
ــرغــدة،  الــشــديــدة وتــوافــر كــل ســبــل الــحــيــاة ال
وبالتالى يفتقرون إلــى الطموح ولــذة السعى 
وراء الهدف، يرى الدكتور »عامر« أن العولمة 
واالنفتاح الزائد والغير منضبط بقواعد سليمة 
الــذى نعيشه فى مجتمعنا المعاصر، أدى إلى 
تقليد اآلخــريــن والــتــأثــر بهم فــى كــل شــأٍن من 
شئونهم، وهــو مــا نقل إلينا ثقافة المغامرة 
وتحدى المجتمع والذات التى تنتهى باالنتحار، 
وكلها ظواهر كانت حتى وقت قريب غريبة على 
مجتمعاتنا الشرقية لتناقضها مع تعاليم األديان 

والقيم األخاقية.
وفــيــمــا يتعلق بــالــبــعــد الــمــجــتــمــعــى، أكــدت 
الدراسة أن االنتحار يعود أيًضا الى إحساس 
المنتحر باالضطهاد من مجتمعه وعدم حصوله 
على حقه مــن وجــهــة نــظــره، إلــى جــانــب عدم 
التقدير مــن المجتمع والــدولــة للشباب، مما 
يجعله يشعر بــالــحــقــد وعـــدم االنــتــمــاء لهذا 
المجتمع، ليصل إلــى قناعة بــأن الحل هو أن 

يغادر هذا المكان القاسى لمكان أفضل.
ويتعاظم تأثير هــذه المشاعر فى ظل حالة 
ــل فـــرد مــن أفـــراد  االغـــتـــراب الــتــى يعيشها ك
ــد، حيث  ــواحـ ــل الــبــيــت الـ األســـــرة، حــتــى داخــ
أصبح الطفل أو الشاب يعيش فى عالم منفرد 
ومنعزل عن الجميع، منكًبا على جهاز الهاتف 
أو الكمبيوتر، ليكون لنفسه عالم خاص ومجتمع 
بعيد عن أسرته التى ال تعلم عنه شيئا، ناهيك 
عن التأثر الشديد خاصة عند األطفال وصغار 
السن والكبار من محدودى الثقافة بما تنشره 
القنوات الفضائية من أفام ومسلسات تجعل 
من االنتحار حل سهل وسريع لكل المشاكل، 
كما أن العزلة وقضاء أوقــات فراغ طويلة أمام 
الشاشات تودى الى االكتئاب والشعور بالضعف 
ــتـــراب، حتى فــى داخـــل محيط  والــعــجــز واالغـ

البيت واألسرة.
ــى خــطــورة  ــاســى عــل ــســي وشــــدد الــخــبــيــر ال
االخــتــراقــات التى تواجه عقول الشباب بفعل 
انتشار مد سطوة التجمعات والجمعيات ذات 
التوجهات واألجــنــدات الخاصة، والتى تتخذ 
لنفسها أيديولوجيات مغايرة للقيم والمبادئ 
الدينية واألخاقية، وتحاكى محاكاة عمياء لكل 
األيديولوجيات الشاذة والوافدة من مجتمعات 

االنحال والشذوذ واإلدمان، بل واإللحاد.

بسبب اضطهاد المجمتع وإهمال الدولة

الشابات أكثر إقباال على االنتحار والمطلقات فى المقدمة
جماعة »الحوت األزرق« تستقطب 

المراهقين وتجبرهم على االنتحار

أصبحت ظاهرة خطيرة تتصاعد بشكل سريع

أسرار مجموعة »الحـُثالة« 
على طريقة مجنون روسيا

5 مصريين من بين كل ألف 
يحاولون االنتحار سنويـًا

كشف اإلعــامــى الدكتور محمد الجندى خبير االتــصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات أن ما يسمى بالحوت األزرق ليس لعبة، وإنما هى مجموعة مغلقة 
أو »جروب«أنشأه شاب روســى مضطرب نفسياً، على الرغم من أنه دارس 
علم النفس، وهذا الجروب ال يقبل فى عضويته إال من يكتب على صفحته 
أنه محبط أو يعانى من الوحدة والفراغ ويشعر باإلحباط واالغتراب، حيث 
يتم ضمه إلى الجروب وتطلب منه تعليمات تتعلق بإيذاء النفس والجسد، 
كتقطيع جسمه بآلة حادة أو مشاهدة فيلم رعب بعد منتصف الليل، وينفذ 
المراهق تلك التعليمات من باب إثبات الذات، وإذا رفض أحدهم يتم تهديده 
باختراق حسابه وفضح أسراره وصوره الشخصية والعائلية، وخال 50 يوماً 
يصل الشاب إلى منتهى الخضوع لهذه األوامر ليأتى األمر األخير بأن يفارق 

الحياة، بطريقة تختلف من حالة إلى أخرى. 
والغريب أن الروسى مخترع هذا الكابوس حين تم إلقاء القبض عليه، قال 
إنه فعل ذلك ليخلص العالم ممن أسماهم الحثالة والمحبطين والمتبوعين 
من غيرهم، وعلى الرغم من أنه مسجون حالياً، ولكن هناك من تلقف الفكرة 

ويستغلها اآلن لتدمير األجيال القادمة. 

ــدراســة تــطــور مــعــدالت االنــتــحــار فى  تابعت ال
مصر، التى جاءت عام 1987 فى المركز 96 على 
مستوى العالم مــن حيث عــدد األفـــراد المقبلين 
على االنتحار، ثم شهد عــام 2007 وقــوع 3708 
حاالت انتحار متنوعة من الذكور واإلنــاث، بنسبة 
68 فى المائة لإلناث مقابل 32 فى المائة للذكور، 
ثم وصل العدد إلى 4200 فى عام 2008، أما فى 
عام 2009، فقد بلغت محاوالت االنتحار فى مصر 
104 آالف حالة، وصل  5  آالف منهم إلى التخلص 

من حياتهم .
ــادرة عــن الــجــهــاز  ــيــات الـــصـ ــول اإلحــصــائ ــق وت
الــمــركــزى للتعبئة العامة واإلحــصــاء إن جريمة 
االنــتــحــار فــى مــصــر، أصــبــحــت ظــاهــرة خطيرة 

تتصاعد يوما بعد يوم.
وبشكل عــام تــقــول بعض التقارير إن خمسة 
أشـــخـــاص مـــن بــيــن كـــل ألـــف شــخــص يــحــاولــون 

االنتحار سنوًيا بهدف التخلص من مشكاتهم.

حرقوا أجسادهم فاشتعلت ثورات الشعوب

المنتحرون مظلومون أحياء وميتون
فى أواخر عهد الرئيس األسبق حسنى مبارك، ازدادت حدة الفقر 
والقهر والتفاوت الطبقى والفساد،  وخال تلك الفترة انتابت الشارع 
المصرى حالة من الصدمة مع ارتفاع عدد حاالت االنتحار، خاًصة 
بعدما بلغت 15 حالة فى أسبوع، بينها ثاث سيدات وطفلة، وذلك 

بسبب تردى األوضاع المعيشية واالجتماعية.
ووقتها وصــفــت بعض وســائــل اإلعـــام القريبة مــن النظام تلك 
الحاالت بأنها »عمليات انتحار استعراضى« تهدف إلى إيصال رسالة 
سياسية، وجعل تلك الحاالت تطفو على السطح وخاصة فى وسائل 
اإلعــام، ثم جــاءت واقعة انتحار الشاب التونسى محمد بوعزيزى 
لتفجر بجسده الــذى أشعل النار فيه شــرارة الثورة التونسية على 
األنظمة العتيقة الفاسدة، وبالفعل قلده بعض المصريين حيث أشعل 
أحدهم النار فى نفسه أمام برلمان فتحى سرور وأحمد عز، واندلعت 
بعدها ثــورة الشباب التى لم تزيدهم إال إحباًطا بعد أن قفز عليها 

المتآمرون وسرقها المتأسلمون.
والغريب أنــه قبيل سقوط األنظمة الفاسدة، كانت المؤسسات 

الدينية المؤيدة للحكام تؤكد وتشدد على أن المنتحر كافر وال يجوز 
االستغفار له، ولكن فى أعقاب الثورات وتكرار الحاالت خرجت علينا 
فتاوى أخرى نقول إنه ليس كفرا، ولكنه ذنب عظيم يعادل إثم القتل، 

ألن من يقتل نفسه متعمًدا كمن يقتل غيره، قاتل وليس كافر.
وعلى الرغم من إجماع الفتاوى والفقهاء على حرمانية هذا 
اإلثــم، وأنــه يساوى اللعنة والطرد من رحمة الله، ولكن ال يمكن 
إنكار تعرض المنتحرون، أو على األقل الغالبية العظمى منهم إلى 
ظلم بين فى الدنيا، يدفعهم إلى الهروب نحو اآلخــرة، وبالتالى 
يصبح من األحرى أن تعمل الدولة والمجتمع على إزالة األسباب 
التى تــؤدى باإلنسان إلــى أن يقتل نفسه ويغضب ربــه، وليتذكر 
حكامنا أن الفاروق عمر لم يطبق حد السرقة، حين انتشر الفقر 
والجوع، وكان يعاقب نفسه إذا ضاق الحال بالناس وصعبت عليهم 
الحياة، فأين هو ممن ضاعفوا المرتبات الخيالية التى يحصل 
عليها ُعلية القوم، ورفضوا زيــادة معاشات الفقراء من المسنين 

والمرضى.
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استئناف محاكمة 292 متهمـًا فى قضية محاولة اغتيال السيسى

إعادة محاكمة مرسى و»المرشد« و20 قياديا بجماعة اإلخوان فى قضية التخابر

القضاء اإلدارى يواصل نظر دعوى بطالن انتخابات النادى األهلى

ــوم - الــمــحــكــمــة  ــ ــي ــ ــل – ال ــواصــ ــ ت
الــعــســكــريــة، المنعقدة بمعهد أمــنــاء 
الشرطة بطرة، محاكمة 292 متهًما 
فــى قضية مــحــاولــة اغــتــيــال الرئيس 
ــى عهد  ــ عــبــدالــفــتــاح  الــســيــســى، وول
السعودية السابق، محمد بــن نايف، 
فى القضية 148 عسكرية، الستكمال 

الشهود.
ونسبت النيابة، للمتهمين اتهامات 
باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة 
مــيــكــروبــاص، واســتــهــداف مقر إقامة 
القضاة المشرفين على االنتخابات 
البرلمانية بمحافظة شــمــال سيناء 

تواصل محكمة القضاء اإلدارى 
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار 
سامى عبد الحميد، األحد المقبل، 
نــظــر الــدعــوى الــمــقــامــة مــن وائــل 
ــروس بــــدر، عــضــوى  ــحـ عــــوض ومـ
ــى، والـــتـــى تطالب  ــلـ ــادى األهـ ــنـ الـ
ببطالن انتخابات الــنــادى األهلى 
ــى فـــاز بــهــا الــكــابــتــن  ــت ــرة ال ــيـ األخـ
محمود الخطيب، لجلسة 6 مايو 

المقبل.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 
11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب 
الطلب ببطالن االنتخابات هو عدم 

ــات الــقــاهــرة  ــاي تـــواصـــل مــحــكــمــة جــن
برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، 
ــادة محاكمة 22 متهما مــن قــيــادات  إعـ
ــوان اإلرهــابــيــة،  وعــنــاصــر جماعة اإلخــ
يتقدمهم الرئيس األسبق محمد مرسى 
والمرشد العام للجماعة محمد بديع، 
فــى جلستها التى ستعقد يــوم 10 مايو 
ــك فــى قــضــيــة اتهامهم  ــ الــحــالــى،  وذل
بــارتــكــاب جــرائــم التخابر مــع منظمات 
وجــهــات أجنبية خـــارج الــبــالد، وإفــشــاء 
ــرار األمـــن الــقــومــى، والتنسيق مع  أســ
تنظيمات العنف المسلح داخـــل مصر 
ــداد لعمليات  ــ ــ وخــارجــهــا بــقــصــد اإلع

إرهابية داخل األراضى المصرية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة 
الــمــســتــشــار شــعــبــان الــشــامــى قــد سبق 

وأصــدرت حكما فى شهر يونيو 2015، 
بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى 
ــد الــعــاطــى )مــحــبــوســيــن(  ــد عــب ــمـ وأحـ
بــاإلعــدام شــنــقــا.. ومعاقبة 13 متهما 
ــادات وعناصر  ــي آخــريــن هــاربــيــن مــن ق
جماعة اإلخوان، بذات العقوبة، وهم كل 
مــن محمود عــزت نائب المرشد العام 
لجماعة اإلخوان، وصالح عبد المقصود 
وزير اإلعالم األسبق، وعمار فايد البنا، 
وأحمد رجــب سليمان، والحسن خيرت 
الشاطر، وسندس عاصم شلبى، وأبو بكر 
كمال مشالى، وأحــمــد محمد الحكيم، 
ــا فــهــمــى مــحــمــد خــلــيــل، ومحمد  ورضــ
أسامة العقيد، وحسين الــقــزاز، وعماد 
الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فــاروق 

الزيات.

بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل 
قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصــد واستهداف 
الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف 
ــرات، وزرع عــبــوات  ــ الـــهـــاون عـــدة م
ــش  ــري ــع ــار ال ــطـ نـــاســـفـــة بـــطـــريـــق مـ
استهدفت مدرعات القوات المسلحة 
والــشــرطــة أثــنــاء مــرورهــا بالطريق، 
واستهداف كل من قسم ثالث العريش 
ــارة مفخخة قــادهــا  بــاســتــخــدام ســي
االنــتــحــارى أحــمــد حــســن إبــراهــيــم 
منصور، وإدارة قــوات أمــن العريش 
بــســيــارة مفخخة، ومــبــنــى الحماية 
المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، 

وسرقة ما بهما من منقوالت.

إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد 
فى الجمعية العمومية على الرغم 
مــن حصولهم على حكم قضائى 
رقـــم 30817 لسنة 71ق، واجــب 
النفاذ، بمشاركتهم فى الجمعيات 

العمومية للنادى.
وكانت انتخابات النادى األهلى 
أسفرت عن فوز محمود الخطيب 
برئاسة الــنــادى وقائمته الكاملة، 
قبل أن تقام دعوى قضائية لبطالن 
ــا، ومــا تــرتــب عليها من  ــه إجــراءات
ــرارات، وهــى ما تعتبر أول أزمة  قـ

فى طريق المجلس الجديد.

استئناف محاكمة 
بديع و682 آخرين 
بـ»أحداث العدوة«

السبت القادم.. نظر دعوى عدم 
دستورية المادتين 43 و44 من 

قانون الضريبة على المبيعات 

استكمال فض أحراز 
حسن مالك بقضية 

»اإلضرار باالقتصاد«

تواصل محكمة جنايات المنيا، 
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 
ــد الـــقـــادم، برئاسة  بــطــرة، األحـ
المستشار سليمان عطا الشاهد، 
ــع مــرشــد  ــدي مــحــاكــمــة مــحــمــد ب
ــوان و682 آخرين  ــ جماعة اإلخ
فــى القضية المعروفة إعالميا 
بـــ»أحــداث الــعــدوة«، الستكمال 
المرافعة. تعقد الجلسة بعضوية 
المستشارين أحمد حسن غالب 
ــاء عــبــد الــظــاهــر،  ــي ومــحــمــد ض
وبحضور وكيل النائب العام أحمد 
زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، 

وماجد منير.
كانت مدينة العدوة بمحافظة 
المنيا قــد شــهــدت أعــمــال عنف 
وتخريب فى 14 أغسطس 2013، 
تم خاللها اقتحام وحــرق وسرقة 
ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب 
شرطة، واقتحام اإلدارة الزراعية، 
والـــوحـــدة الــبــيــطــريــة، والسجل 
ــض اعتصامى  الــمــدنــى، عــقــب ف

رابعة العدوية والنهضة.

تصدر المحكمة الدستورية 
العليا بــرئــاســة المستشار 
ــاب عــبــدالــرازق،  ــوه ــدال ــب ع
حكمها فـــى  الــدعــوى التى 
ــة  ــوريـ ــتـ ــى دسـ ــلـ تـــطـــعـــن عـ
المادتين 43 و44 من قانون 
ــة عــلــى  ــامـ ــعـ الـــضـــريـــبـــة الـ
المبيعات الــصــادر بالقانون 
11 لسنة 1991 فى جلستها 

المقررة يوم السبت القادم.
وحملت الــدعــوى المقامة 
مــن فــتــحــى مــحــمــود محمد 
حبيب، ضــد رئــيــس الـــوزراء 
ــم 24 لسنة 29  ــن، رق ــري وآخ

دستورية.

تــواصــل محكمة جنايات 
الــقــاهــرة، المنعقدة بمعهد 
أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 
القيادى اإلخوانى حسن مالك 
وآخرين فى القضية المعروفة 
ــاد  ــص ــت ــاالق بــــــ»اإلضـــــرار ب
القومى«، غدًا الستكمال فض 

األحراز.
تــعــقــد الــجــلــســة بــرئــاســة 
الــمــســتــشــار محمد شيرين 
فهمى، وعضوية المستشارين 
ــى مــحــمــود، وحسن  رأفـــت زك
السايس، وأمــانــة سر حمدى 

الشناوى وأسامة شاكر.
كــان أمــر اإلحــالــة قد نسب 
للمتهمين أنــهــم فــى غضون 
ــن 2015 حتى  ــي الـــفـــتـــرة ب
الرابع والعشرين من سبتمبر 
2017، أن المتهمين األول 
والثانى توليا قيادة بجماعة 
إرهابية الغرض منها الدعوة 
إلــى تعطيل أحكام الدستور 
والــقــوانــيــن ومــنــع مؤسسات 
الدولة والسلطات العامة من 
ممارسة أعمالها واالعــتــداء 
ــة الشخصية  ــري ــح ــى ال عــل
ــات  ــريـ ــن والـــحـ ــي ــن ــواط ــم ــل ل
والحقوق العامة التى كفلها 
الدستور والقانون، واإلضــرار 
بالوحدة الوطنية والسالم 
ــتـــمـــاعـــى، بــــأن تــولــت  االجـ
مسئولية اللجنة االقتصادية 
الــمــركــزيــة الــتــابــعــة لمكتب 
اإلرشـــــــاد الـــعـــام لــجــمــاعــة 
ــدف إلــى  ــه ــى ت ــت اإلخـــــوان ال
تغيير نــظــام الحكم بالقوة 
ــال  ــ ــداء عـــلـــى رج ــ ــ ــت ــ ــ واالع
الــقــوات المسلحة والشرطة 
ومنشآتهما والمنشآت العامة 
واإلضــرار باالقتصاد القومى 
ــاب من  ــ ــان اإلرهـ ــ لــلــبــالد، وك
الــوســائــل الــتــى تستخدمها 
هــذه الجماعة فــى تحقيق 

أغراضها.

أيمن نور يطالب بوقف قرار 
شطبه من جداول الصحفيين

النطق بالحكم فى دعوى تطالب بعدم 
دستورية قانون اإلصالح الزراعى

تواصل الــدائــرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الــدولــة، برئاسة 
المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، األحد 
المقبل، نظر الدعوى المقامة من الهارب أيمن نور، يطالب فيها 
بوقف الــقــرار الــصــادر مــن نقابة الصحفيين بشطب اسمه من 

جداول النقابة لإلعالن.
واختصمت الــدعــوى رقــم 23627 لسنة 72 قضائية، نقيب 

الصحفيين بصفته.
وكانت قــررت نقابة الصحفيين فى 23 يناير الماضى شطب 
ــداول الــنــقــابــة، لــعــدم ســداد  عــضــويــة الــهــارب أيــمــن نـــور مــن جــ

االشتراكات ألكثر من خمس سنوات متصلة.
وقالت النقابة فى بيان لها: »إعماالً لقانون النقابة رقم 76لسنة 
1970 بإنشاء نقابة الصحفيين إســقــاط عضوية أيمن نــور من 
جداول النقابة، لعدم سداده االشتراكات الخاصة به ألكثر من 5 

سنوات متصلة«.

تــســدل المحكمة الــدســتــوريــة العليا، بــرئــاســة المستشار 
عبدالوهاب عبدالرازق،الستار على الدعوى المطالبة بعدم 
دستورية الفقرتين »2 و3« من المادة »3« من القانون رقم 3 
لسنة 1986 بشأن قانون اإلصالح الزراعى، حيث تصدر الحكم 
فى جلستها المقررة يوم  السبت القادم.. وحملت الدعوى رقم 
236 لسنة 26 دستورية، والمقامة من حسين إبراهيم إبراهيم، 

ضد رئيس الجمهورية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على: »تعتبر التوزيعات التى 
تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو 
قدمت ورفضت بصفة نهائية وتصدر الهيئة العامة لإلصالح 
الزراعى شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين فى 
بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاًعا حسب األحــوال، متى 
ثبت إلــزامــهــم وقيامهم بالواجبات الــمــقــررة قــانــوًنــا بالنسبة 
للمنتفعين وإال اتخذت اإلجـــراءات القانونية الــالزمــة إللغاء 
الــتــوزيــع عليهم وبــمــراعــاة األحــكــام الــتــى تتضمنها الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون. وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر 
توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقى 

األفراد المدرجين معه باستمارة البحث«.

دعوى إللزام األزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب
تنظر – غـــداً -  الــدائــرة األولـــى مفوضين 
بمحكمة القضاء اإلدارى »الدائرة األولى حقوق 
وحــريــات«، الــدعــوى رقــم 60680 لسنة 71 ق، 
المقامة مــن سمير صــبــرى المحامى، إللــزام 
األزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع 

بحظر ارتداء النقاب.
وتقدم كل من محامى األزهر 
ــة  ــدول وهــيــئــة قــضــايــا ال
ــمــحــامــى الهيثم  وال
ــد،  ــ ــع ــم ســ ــ ــاشــ ــ ــ ه

بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.
وأوضــح الهيثم هاشم سعد المحامى، والذى 
تدخل هجوميا فــى الــدعــوى، مدافعا عــن حق 
ارتـــداء الــمــرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة 
من المحامى سمير صبرى جانبها الصواب، 
الفتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه 
ــزام مجلس الــنــواب بــإصــدار  ليس مــن حقه إلـ

قانون لحظر النقاب.
وأكد »سعد« أن من حق المرأة المسلمة ارتداء 
الزى الشرعى الذى أقره اإلســالم، والــذى ترى 

فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما 
أرسته مبادئ المحكمة اإلدارية العليا.

ــر يــقــف لمثل هــذه  ــ ــاف »ســـعـــد«: األزه وأضــ
الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنــه تصدى 
من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه 
اإلسالم وصورته، موضحا أن تدخل األزهر فى 

القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة.
وكــانــت المحكمة قــد رفــضــت فــى جلستها 
الــســابــقــة، الــشــق الــعــاجــل مــن الــدعــوى، بينما 

تنظرها غدا من حيث الموضوع.

اليوم.. أولى جلسات نظر دعوى تطالب 
الحكومة بتقنين أوضاع »أوبر وكريم«

ــدائــرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء اإلدارى  تــبــدأ ال
ــى جلسات نظر الدعوى  بمجلس الــدولــة، الــيــوم نظر أول
المقامة من على أيوب المحامى نيابة عن نيهال الطنطاوى، 
للمطالبة بإصدار حكم قضائى، بوقف تنفيذ القرار السلبى 
ــة عن اتخاذ ما يلزم قانوًنا فى تقنين  بامتناع جهة اإلداري
وضــع شركتى أوبــر وكريم، وجميع السيارات التابعة لها، 
حفاًظا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين 

معهما.
حملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كال 
من رئيس مجلس الـــوزراء، ووزراء »النقل والمواصالت، 
الداخلية، االستثمار، التنمية المحلية، االتصاالت«، ورئيس 
مصلحة الضرائب ومدير اإلداريــة العامة للمرور، والممثل 

القانونى لشركة أوبر، والممثل القانونى لشركة كريم.

تستأنف المحكمة اإلدارية العليا بمجلس 
الدولة، األحد المقبل،  نظر الطعن المقام 
من هيئة قضايا الدولة رقم 20293  لسنة 
62 قضائية علّيا، ويطالب بإلغاء الحكم 
الصادر من محكمة القضاء اإلدارى، بزيادة 

قيمة بدل العدوى لألطباء.
كانت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة 
ــة العليا، قــررت برئاسة المستشار  اإلداريـ
حسن عبد الحميد البرعى فــى جلسة 8 
يونيو الــمــاضــى، التنحى عــن نظر الطعن 

الستشعار الحرج.
ــت هيئة المفوضين، بإلغاء حكم  وأوصـ
محكمة القضاء اإلدارى، القاضى بإلزام 

وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح 
ألف جنيه.

وقضت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس 
الـــدولـــة، فــى 28 نوفمبر 2015، برئاسة 
المستشار سعيد الــنــادى، بقبول الدعوى 
المقامة مــن الــدكــتــور محمد خــيــرى عبد 
ــاء الــســابــق، وتطالب  الــدايــم، نقيب األطــب
بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى باالمتناع 
عن زيــادة بــدل الــعــدوى الــذى يحصل عليه 
األطــبــاء على مستوى الجمهورية ليصبح 
ــخ إقــامــة  ــاري ــن ت ــارًا م ــب ــت 1000 جــنــيــه، اع
ــك مــن آثــار  الــدعــوى مــع مــا يترتب على ذل

وفروق مالية.

تواصل محكمة القضاء اإلدارى فى مجلس الدولة، 
ــقــادم، نظر الــدعــوى المقامة مــن على أيــوب  األحـــد ال
الــمــحــامــى، بصفته وكــيــال عــن ابــتــســام جــمــال سعيد، 
ــر التعليم، بإلغاء  ــرار وزيـ والــتــى طــالــب فيها بــوقــف قـ
التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو 

البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 5815 لسنة 72ق، 
خالد عبدالغفار وزيــر التعليم العالى، والبحث العلمى، 
والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار 
وزيــر التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم 

المكفول بالقانون والدستور.

األحد المقبل.. نظر الطعن على حكم زيادة بدل العدوى لألطباء 

»إلغاء التعليم المفتوح« أمام القضاء اإلدارى.. األحد القادم
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كوكب الشرق قالت 
لى فى أول اتصال 

بيننا: »اخرس 
ياقليل األدب«!!

محمد عبد الوهاب 
طردنى فى أول 

مرة أقابله وقال لى 
»امشى اطلع بره«

- مـــا ســبــب اخــتــفــائــك مـــن الــســاحــة الــفــنــيــة مــنــذ فــتــرة وتكتفى 
بالظهور فى بعض البرامج فقط؟

ــا لست مختفياً ولــكــن أعطينى جــمــهــوراً أعطيكى فــنــاً أو   أن
أعطينى أرضاً طبيعية وليست بوراً أزرعها لِك، فالفن حالياً فى 
تدهور شديد فال تفرحى بكم الملحنين والمغنيين فظروفهم 
الغنائية ال ترتقى إلى مستوى الريادة، فقد أصبحنا فى زمن يولد 
فيه كل يوم ملحن ومطرب أو بمعنى دقيق مغنى، ولكن ميالدهم 
على الشباك فقط فقد ظهر شئ جديد فى العالم اسمه الزراعة 
على الشباك والتى أتــت بالسرطان لمن يتعامل مع هــذا الــزرع 
وكذلك الفن عندنا أصبح شيئا شبيها بالصينى األلحان مكررة 
وتشبه بعضها وكذلك األصــوات والكلمات واألغانى كلها لدرجة 
أن أعظم نجم عندك فى مصر اآلن ليس نجماً بل نجم من ورق.. 
ومهما قلِتى لى من أسماء اآلن فالنجاح دائماً بحجم العمل، فقد 
تجدين اسما ما له ماليين من المستمعين ولكن الحقيقة أنها 
بقدر ما تعرى جسدها بقدر ما تزيد ماليينها وترقى إلــى حد 
النجومية وهذه مشكلتنا أننا أصبحنا شعباً ال يسمع ولكنه يرى 
فقط. فالقيمة الفنية فيما مضى أنــك تستمعين إلــى العمل ثم 
تبدأين فى تكراره سماعياً ثم سماعياً فيعيش معنا ويرقى إلى 
مستوى أن يصبح مكتبتك فى االستماع. عندك مثالً جدتك كانت 
ترتدى قطعة ذهب من أمها وكررت أنها فى يوم من األيام ستعطيها 
لبنت بنتها، قيمة قطعة الذهب يوم شرائها كانت ربما برقم صغير 
جداً من المادة التى كانت وقتها قيمة كبيرة، فالجنيه هو الجنيه 

ولــكــن قلت قيمته حتى أصــبــح ال 
يــســاوى شيئاً، يعنى عــنــدك مثالً 
لمن يقولون أن األســعــار ارتفعت 
ال طبعاً األســعــار لــم ترتفع ولكن 
قيمة الجنيه وقعت وانهارت، فكان 
لدينا فى يوم من األيام مليم أصبح 
هــو الجنيه اآلن ال يــســاوى شيئاً 
وكذلك الفنون فالغناء فى انهيار 
وهـــذه إجــابــتــى على ســؤالــك فأنا 
ال أتــعــامــل فــى مــكــان تجدين فيه 
الحمير بكثرة وتأتى لتضعين به 
حــصــان، فكيف تجعلين الحصان 
يجرى بجوار الحمير؟ كل األعمال 
التى عملتها من أربعين سنة تعيش 
لآلن ســواء الغنائية أو المسرحية 
»الــمــيــوزيــكــال شـــو« وهـــو الــعــرض 
الموسيقى الكامل والفوازير ثمانية 

عشر عاماً وغير ذلك.
- ما آخر أعمالك الفنية؟

 عندى مجموعة أصوات جديدة 
ومنهم من ظهروا وأخــذوا حظهم 
مــن الــشــهــرة مثل كــارمــن سليمان 

وآيات وغيرهم، ولكن هذه األصوات ظهرت فى مكان غير مكانها، 
والكارثة التى نحن بصددها سببها الجمهور ألنه فى يوم من األيام 
الجمهور هو الذى صنع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وهو الذى 
جعل عبد الحليم حافظ العندليب األسمر، عبد الحليم متوفى 
من واحــد وأربعين سنة ولكنه لم يمت هو يعيش ومــازال يعطى 
ألن قيمة ما قدمه تعيش، وليس عبد الحليم فقط عندك محمد 
فوزى ووردة وغيرهم.. ولو أتيتم بأكبر واحد تطلقون عليه نجماً 
اآلن بكل ما عمله لن يحصل طوبة أمام واحد مما ذكرت أسماءهم 
ومن فشلهم يقولون هوا احنا هنرجع لورا، أما اآلن فتخيلى أنِك 
موجودة فى الصحراء فماذا ستشتغلين فيها؟ هل بالزراعة مثالً؟ 
أين المقومات لذلك؟ فإنها صحراء، فنحن اآلن ال نسمع ولكن 
نــرى وقــد استبدلنا ما قاله الله السمع والبصر والــفــؤاد، فقد 
خلقنا الله نسمع كل شيء ومن ضمنها األغانى حتى عندما ال أرى 
فقد أحدد الشخصية التى أمامى وأعرفها من صوتها بالسمع، 
اآلن عندما تنزل أغنية جديدة تجدى الواحد يقول لآلخر شفت 
األغنية الفالنية وليس سمعت. فقد انتقلت األغنية الحالية من 

الحس والمعنى إلى النظر بالعين 
فبدأت المطربة تظهر عارية وكلما 
عَرّت كلما نجحت، كلما غنت كلما 
نظرنا إلى أسفل فوجدنا األسفل 
أســـود، هــذا بالنسبة للمطربات 
تعالى للمطربين فــدائــمــاً يسأل 
نفسه عشان أغنى هحلق إزاى؟ 
طيب أدق على كتفى إيـــه؟ طيب 
ألبس ترننج مقطع وأطلع حافى وال 
أطلع بهدومى؟ أما فى زمن القيمة 
فانظرى إلى الجمهور فى حفالت 

أم كلثوم.
محمد عبد الوهاب كان أصدق 
أصدقائى وأول تعارفى به فى يوم 
مــن األيـــام كنت طالباً ودخــلــت له 
بــروفــة فــطــردنــى، قــال لــى امشى 
اطلع بــره، ودارت األيــام وذهــب له 
ــؤاد الــمــهــنــدس وســمــيــر خفاجه  فـ
ــه نــحــن نعمل مسرحية  وقـــالـــوا ل
سيدتى الجميلة ونريد حضرتك 
فــقــال لهم أنــا أعـــرف ولــد كويس 
جداً اسمه حلمى بكر هاتوه وتدور 

األيام وأعمل سيدتى الجميلة ويقول عبد الوهاب لفؤاد المهندس 
أريد رؤية الملحن؟ وذهبت إليه فنظر إلّي وقلت له أنا اللى انت 
طردتنى من البروفة بتاعتك، أنا حلمى بكر، فقال لى هوا انت؟ 
ثم حضننى وقبلنى وبدأنا مع األيــام نتكلم ونسهر ثم فوجئت به 
ذات يوم يسألنى حد عندك؟ فقلت ال، فقال أنا هجيلك وجاءنى 
مرة واثنتين وعشرات المرات وتحدثنا فى األدب والشعر والفن 
وكل شيء، وفوجئت به ذات يوم يسألنى هل أنت مخاوى؟ فقلت له 
كيف؟ فقال شغلك دا مايعملوش إال عفاريت، فقلت له: وال عمرى 
فى حياتى شربت خمر والشــيء حتى القهوة ال أشربها، دارت 
الحوارات بينى وبينه إلى أن رحل، ورحل من قبله ومازلت أذكر 
عبدالحليم حافظ عندما كان يأتينى فى شقتى بالزمالك وكان 
يطلق عليها »المنور« ألنها كانت شقة صغيرة فى أول دور وكانت 
مثل الصينيين أو اليابانيين، كم العدد الموجود بها وهم خارجون 
كان يخض مأمون الشناوى وحسين السيد ومرسى جميل عزيز 
وعبد الوهاب محمد كان صديق عمرى الله يرحمه وعلى إسماعيل 
والموجى وكمال الطويل، كل هؤالء كانوا يأتون إلى شقتى الصغيرة 
لنتبادل أطــراف الحديث فى كل شــيء، إلــى أن كلمنى ذات يوم 
عبد الحليم حافظ وكان كل هؤالء عندى وقال لى اترك كل شيء 
وتعالى فــوراً فتركتهم يتحدثون وذهبت إليه فسألنى هل عندك 
استعداد أن تعمل معى؟ فقلت له وحد يكره، فقال لى: خد هذه 

أحد جيل العظماء فى مجال الموسيقى 
العربية، قدم المئات من األلحان التى 

التزال تعيش فى وجداننا ألنها تعيدنا إلى 
زمن الفن الجميل.. إنه الموسيقار حلمى 
بكر الذى كان لنا معه هذا الحوار الساخن 

جدا والذى كشف فيه عن جوانب مثيرة 
فى حياته ومسيرته الفنية، كما كشف عن 
خفايا عالقاته وحكاياته ولقاءته مع الكبار 
وفى مقدمتهم أم كلثوم وعبدالحليم حافظ 
ومحمد عبدالوهاب.. كما أجاب بصراحته 

المعتادة عن الكثير من التساؤالت حول 
بعض القضايا المثارة فى الوسط الفنى 

والغنائى.. وفيما يلى نص الحوار..

الكلمات لحنها، فأخذت منه الكلمات ودخلت لغرفه أخرى مجرد 
ربع ساعة وخرجت فقال لى انت لحقت؟! فقلت له عايزنى أنكش 
شعرى؟ وأمسكت العود وبدأت فى الغناء فقال لى انظر إليه مرة 
أخرى فقلت له حاضر، فقال لى اللحن عبقرى ولكنى طلبت منك 
أن تنظر فيه مرة أخرى ألن الناس أفهمونى أنك عصبى وال تطيق 
أحداً وما كنت أعلم أن وعيك وقيمتك الفنية تصل إلى هذا الحد 
الكبير، وعندما مات عبدالحليم حافظ ظللت ثالثة أشهر أقوم من 

النوم أجده واقفاً أمامى. 
- حدثنا عن كتاباتك الساخرة؟ وما حكاية قصة مصرع الكلب 

كوكو على يد الحمار حوحو؟
 كنت أكتب فى الصحافة »أعمدة« وموضوعات ساخرة جداً، 
فقد كتبت ذات يــوم قصة مصرع الكلب كوكو على يــد الحمار 
حوحو، فقلت ُيحكى أن كلباً وحماراً تقابال فقال الكلب هل يعجبك 
حال الغناء اآلن؟ بالذمة لو نهقت أنت أيها الحمار ألن تكون أحسن 
من أى واحــد يغنى اآلن، فقال الحمار وأنــت لو هوهوت ستقلب 
العالم نيجى نعمل فــن؟ فقال الكلب يــال، فسمى الكلب نفسه 
حظو وظهر كلب اسمه حظو كان يبيع شرائط كاسيت وكان يثير 
حفيظتى فأحضرت الشريط وسمعت الهوهوه األولى ثم الهوهوه 
الثانية ثم الهوهوه التى أصابتنى بالصرع، كيف ينجح كلب يهوهو 
فى شعب ال يسمع ولكنه يرى؟ مما أثار حفيظة الحمار ففكر فى 
اختيار كلب فذهب إليه المطربين الموجودين حالياً فقالوا له هل 
يعجبك هذا فقد أكلك الكلب فماذا نفعل؟ فقال الحمار ضعوا له 
عضمة مسمومة وعندما وضع الحمار العظمة للكلب لم يقترب 
منها الكلب ألنه فهم الحيلة، فقال الحمار عندى فكرة جيدة وهى 
أن تغنوا للكلب، وفعالً غنوا للكلب فمات الكلب، والكلب مات يعنى 
ضاع المستمع وصار عندنا مستمعون بال هوية وال شخصية إال 
النادرون ولكن تغلب عليه العشوائيون اللى النهارده الرئيس يعمل 
لهم بيوتاً ويقول هدمنا العشوائيات، طيب لماذا لم يجعلهم هم 
بأنفسهم يبنون البيوت؟ العشوائى الذى يظهر فى التليفزيون ومعه 
عشرة أوالد ويقول مش عارف أأكلهم، ربنا لم يقل لك خلف 10، 
اعقلها وتوكل وأين العقل فيما فعلت؟ ولما تحب تنصحه وتسأله 

عبد الحليم حافظ 
كان يأتينى فى شقتى 
بالزمالك وكان يطلق 

عليها »المنور« 

بعض المطربات بقدر 
ما تعرى جسدها 

تزيد ماليينها وتصبح 
نجمة 

أغنية »معندكش فكرة« لحنتها ألم كلثوم 
ولكن وفاتها جعلتنى أقدمها بصوت وردة

لماذا أنجبت كل هذا العدد يقول حرام التقولوا هذا، فهذا كفر، 
مألوا الشوارع بلطجة وسفالة وأصبحنا مجتمعاً فاشالً، هؤالء هم 

المستمعون اآلن؟ فماذا سيكون ذوقهم فى السماع؟!
- مطرب أو مطربة تمنيت التلحين لهم ولم يحدث؟.

 كل أمنياتى تحققت، وعلى سبيل المثال أم كلثوم وحدث بيننا 
اتصال عن طريق عبد الوهاب محمد، فقد سألته إن كان يعرفنى 
فقال لها هو صديقى، فقالت له كلمه، فطلبنى وكنت وقتها فى 
أمريكا وعندما عــدت وكنت عنده فى البيت فقال لى الست أم 
كلثوم سألت عليك، وكأنك قلت لى بالضبط كندى ســأل عليك 
فضحكت، وأنــا عنده مشغول بــاألكــورديــون فقال لى خذ كلمها، 
فقلت له هات يا خويا، آلو ياختى، فقالت لى اخرس يا قليل األدب، 
فرميت التليفون مسرعاً إيه يا عبد الوهاب؟ فقال لى أم كلثوم 
يخرب عقلك ماذا فعلت؟ اتجننت؟ وأمسك التليفون وتأسف لها 
فقالت له أعطينى حلمى بكر عشان أربيه، فقلت لها أ أ أ أ ألو، 
فقالت لى على الله ماتكونش ألحانك زى أخالقك، طبعاً أنا كنت 
فاكر إن عبد الوهاب بيعمل معى مقلب من البداية، وهذا كان أول 
لقاء وأعطتنى كلمات أغنية »معندكش فكرة« التى تغنت بها وردة 
بعد ذلك وهذا ألننى كلما اشتغلت فى اللحن ورأيت أم كلثوم أمامى 
أخاف جداً وظللت شهراً على هذا الحال إلى أن لحنت المذهب 
وأعجبها جداً، وكانت تنوى غناءها بعد رجوعها من رحلة العالج 
ولكنها ماتت بالخارج وخافوا إعالن أن أم كلثوم ماتت خارج مصر 
فقالوا أنها فى العناية المركزة فتجمهر الناس هناك وهى كانت 

ميتة أصالً، هذا أول تمنى عمل لم يكتمل.
- مطرب أو مطربة لحنت لهم وندمت على التلحين لهم؟.

 يوجد ولكنه ليس نــدم الحسرة بل نــدم الزمن، ففى وقــت ما 
دخلت عالم الكبار فوجدت نفسى كبيراً فى وسطهم ولكن ما أن 
أتيت إلى عالم الصغار وصنعت منهم كباراً حتى أرادوا أن يتسلقوا 
أكتافى ويقفوا على رأســى بأرجلهم فاكتشفوا أنهم واقفون فى 
الهواء وتنبأت برحيلهم ليس الجسدى ولكن رحيلهم الفنى، هم 

موجودن ويموتون تدريجياً.
- هل من الممكن أن تذكر لنا أسماء؟.

 ال تذكرى مجهولين فتذكرى الناس بهم وهم ال شــيء، فكلهم 
اسمهم محمد، وعشانك سأقول خــذى مثالً على سبيل المثال 
السيدة هيفاء وهبى أرادت أن تغنى ليس بصوتها ولكن بجسدها 
فنقلت ما يــدور فى حجرات النوم إلى عالم الغناء، وغيرها إلى 
أن تحدثت عن سقوط ورقة التوت وما أن يدرى الجمهور أن ورقة 

التوت سقطت حتى أسرعت كل من هبت ودبت بظهورها جسداً.
ــنـــاس بــالــصــدق فـــى األغـــانـــى الــعــاطــفــيــة أو  - لـــمـــاذا ال يــشــعــر الـ

الوطنية اآلن؟.
 ألننا تربينا على الكذب وأصبح من تكراره كذب صدق، فكلما 
ــزدادوا كذباً فابتعدت الناس عن األحاسيس الصادقة،  غنوا يـ
فأصبحنا نحب كذب ونعمل كذب. أصبح عندنا مليون وأربعة ال 
قيمة لهم، ومليون وأربعة عاطل، الرئيس اآلن ينتحر ويعمل العديد 
من المشروعات لو عملها فى زمن آخر لصنع له تمثال، وكل هذا ال 
قيمة له فى مجتمع مات فنياً وإبداعياً، الرئيس يعمل والشعب نائم 
وعندما قال لهم اصحوا الساعة السابعة فرحوا ألنهم اعتقدوا 

أنها السابعة بعد الظهر، والنتيجة اإلنتاج صفر والفن صفرين.
- ما رأيك فى األغنية الوطنية اآلن؟.

 أين هى األغنية الوطنية؟ وآسف أننى جاوبت سؤالك بسؤال، 
الكثير من األغــانــى قشور كالسماء عندما تمطر ثلجاً ويتحول 
إلــى مــاء ثم يجف على مالبسك. المفروض األغنية الوطنية ال 
يقوم بها إال الرمز فأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد 
كــل هــؤالء قــدمــوا األغنية الوطنية، وأصبحنا نعيش على هذه 
األغانى حتى اآلن رغم ظهور آالف 
من األغانى ال نراها وال نسمعها، 
فكثير من األغانى ذهبت مع الريح، 
فاألغانى الوطنية اآلن زى ما تأكلى 
ســانــدوتــش وعــلــى بـــال مــاتــروحــى 
البيت تطلبى األكـــل وتنسى أنــِك 
ــشــاً ألنـــه انــتــهــى،  ــدوت أكــلــتــى ســان
أرجـــو أن نستيقظ وأال نستيقظ 
متأخرين ألننا لن نجد شيئاً وهذه 

الطامة الكبرى. 
- هــــل انــــحــــدار مـــســـتـــوى الــغــنــاء 
سببه غياب الكلمة الحلوة أم سوء 

اللحن أم رداءة األصوات؟.
ــابـــة فـــى كــلــمــة الــجــمــهــور   اإلجـ
ــاء فعندما  ــذى يميز األشــي هــو الـ
يختار الجمهور سالمتها أم حسن 
والطشت قالى ويجيب لى حصان 
ويــاخــدنــى عليه وبحبك يــا حمار 
وانـــت مابتعرفش وحــط إيـــده ياه 
إلى أن تحرك اآلداب فقبض على 
الكثير منهن، العيب فى الجمهور 

الذى يسمع.
- مـــا رأيــــك فـــى حــفــات أضـــــواء الــمــديــنــة ولــيــالــى الــتــلــيــفــزيــون 

حاليًا؟.
 نتشبه ونتباهى بشعر بنت أختنا من كثرة ماسقطت شعورنا، 
فبماذا سنتباهى؟ وكما قال المثل العالمى إذا أردت أن تعرف شعباً 

فاستمع إلى أغانيه.
- ما رأيك فى هؤالء أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب، 
عمرو دياب، محمد فؤاد، على الحجار، مدحت صالح، شعبان عبد 

الرحيم، أوكا وأورتيجا؟.
أنغام صوت عظيم ولكن كلما غنت يتحول الصوت إلى صدى 

ويبتعد ويبتعد 
أصالة صوت عظيم جداً جداً يديره عقل ).....(.

إليسا صــوت معلب عندما تغنى فــى االســتــديــو أستمتع بها 
وعندما تظهر أمامى أفاجأ بأننى أصم.

شيرين من كثرة ماتكلمت اختفت أغانيها.
عمرو دياب يتكلم عن الماضى كثيراً الذى أصبح حاضراً فأنت 

ليس لك عالقة بالماضى ولكن حاضرك يعلن عنك.
محمد فــؤاد صــوت استطاع أن 

يوجد لنفسه مكاناً وزماناً وقيمة.
ــوات  ــ ــى الــحــجــار مـــن األصـ عــل
العظيمة الراقية ولكن دائماً نقول 
ــارش« يعنى تحرك  ــ لــلــمــطــرب »مـ
ولكن لــمــاذا أنــت مكانك وتحرك 
رجلك مكانك فحرك رجلك لألمام 

كى تنتصر على كل الموجودين.
ــوت مكافح  ــح صـ مــدحــت صــال
ــوره وهــو  عــظــيــم انـــظـــرى إلـــى صــ
ــدرب عــنــدى فقد  ــت صغير جـــداً ي
ربيته فــى بيتى وكـــان يــأخــذ منى 
المصروف فهو موجود ولكنه يغنى 

لعالم »الطرشان«.
شعبان عبد الرحيم وجد مكاناً 
له تحت المطر، تحت السيول التى 
تنزل وتــغــرق الجميع فهو ضحك 
على الشعب لــمــدة عشرين سنه 

بـ»إيييه بس خالص«.
ــا وأورتــيــجــا عندما ينهار  أوك
ــشــقــوق  ــن ال ــ ــر م ــظــه ــن ت ــ ــزم ــ ال
حشرات فتسمى بمسميات منها 

المسمى هذا.
- هــل هــنــاك أمــل فــى عـــودة العصر الــذهــبــى لألغنية فــى الفترة 

القادمة؟.
 هناك أمل ولكننا ال نسعى إلى هذا األمل وجلسنا مكاننا نغنى 
يامين يجيب لى األمل وأنا أديله حاجه، مثل المثل القديم يامين 

يجيب لى حبيبى وأديله بوستين.
ــة ومـــواقـــع الــتــواصــل  ــيــ - كـــثـــرة الــفــضــائــيــات والــمــحــطــات اإلذاعــ

اإلجتماعى هل أضر بمجال الموسيقى والغناء؟.
 طبعاً.. مثل التعداد فى الشعب فعندما يكثر يظهر المجرم 
والفاشل واللص والقاتل وسط القيمة القليلة من الدكتور والعالم 
وغيرهم، فالقنوات تريد أن تنجح وللنجاح طرق كثيرة منها الفشل 
أصبح نجاحاً، والجهل أصبح ثقافة، وعندنا اآلن على القمة ثقافة 

الجهل.
- اختفاء المواهب الحقيقية مسئولية من؟.

 مسئولية الشعب فهو الذى رفع القيمة وهو الذى رفع الفشل 
- ما الذى تطلبه من الرئيس والحكومة من أجل عودة زمن الفن 

الجميل؟
 أنــا ال أطلب من الرئيس أكثر مما فعل ولكن أريــد أن يتروى 
ويقرأ الناس، فما فعله يضاف إلى العجائب السبعة ولكنه يصنع 

ويصنع فى شعب ال يرى.

:» الموسيقار حلمى بكر فى حوار ساخن جدًا لـ»

عندما مات عبدالحليم حافظ ظللت ثالثة 
أشهر أقوم من النوم أجده واقفًا أمامى أنا مثل 

»الحصان« 
ال أتعامل 
فى مكان 
تكثر فيه 

»الحمير« 

شعبان عبد 
الرحيم: 

ضحك على 
الشعب لمدة 
عشرين سنة 
بـ»إيييه بس 

خالص«

مدحت 
صالح: صوت 

مكافح عظيم 
ربيته فى 

بيتى وكان 
يأخذ منى 
المصروف 

أوكا وأروتيجا 
مثل 

»الحشرات« 
التى تظهر 

بين »شقوق« 
الجدران

رأيى فى هؤالء:
هيفاء وهبى: ال تغنى بصوتها 
ولكن بجسدها ونقلت ما يدور 

فى حجرات النوم إلى عالم الغناء

أنغام: صوت عظيم ولكن 
كلما غنت يتحول الصوت 
إلى صدى ويبتعد ويبتعد 

عمرو دياب:
يتكلم عن الماضى 

كثيرًا 

أصالة: صوت 
عظيم جدًا جدًا 

يديره عقل ).....( 

محمد فؤاد: صوت 
استطاع أن يوجد لنفسه 

مكانًا وزمانًا وقيمة 

 حوار: سحر الشربينى 
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أسبوعان وتنطلق صفارة الماراثون الرمضانى والذى سيشهد تغييرات 
جذرية لبعض النجوم، فى محاولة إلعادة اكتشاف أنفسهم من جديد، وهو 
ما دفع بصناع هذه األعمال لطرح أفيشات مسلسالتهم وإعالنات تشويقية 

على مواقع التواصل االجتماعى، لجذب األنظار ولرصد ردود أفعال 
الجمهور، كمقياس مبدئى لما سيحققه المسلسل بعد عرضه.

وفى ظل اتضاح الخطوط العريضة لعدد من المسلسالت التى سيخوض بها 
النجوم المنافسة لهذا الموسم.. فى هذا الملف نعرض لكم أبرز األعمال فى 
رمضان 2018 يتضمن أسماء المسلسالت وكبار النجوم المشاركين فيها 

والقنوات التى ستقوم بعرضها.

الكبار يتصارعون فى سباق الدراما الرمضانية
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شهدت مصر خالل األسبوع الماضى موجة من الطقس السيئ، ضربت معظم 
أنحاء الجمهورية، سقطت أمطار شديدة على مناطق عديدة أدت لغرق الشوارع، 
وصاحبها انهيارات فى الجسور الرملية والطرق وحوادث مرورية، ناهيك عن عدم 

قدرة الكثيرين، الذهاب إلى منازلهم أو مغادرتها بعد أن صارت البيوت محاصرة 
بالبرك من كل اتجاه، كما أنها كشفت فى ذات الوقت عن حجم الفساد والعبث 

الذى استشرى فى العديد من القطاعات الخدمية، بداية من سوء اإلدارة، وليس 
انتهاء بأساليب »شيلنى وأشيلك«، عموالت ورشاوى وخالفه للتغاضى عن األخطاء 

والعيوب فى استالم المرافق، وبالرغم من توافر اإلرادة السياسية لمحاربة الفساد إال 
أن كل ما نراه حولنا، يؤكد أن الفساد يحمى نفسه، لكننا سنتوقف أمام ما حدث فى 

القاهرة الجديدة، حيث تحولت شوارع المدينة إلى بحيرات مياه أغرقت السيارات 
وداهمت المحال، ولم تنج الموالت التجارية من األمطار المصحوبة بالبرق والرعد، 

انهارت أسقف البعض منها وغرقت المداخل، وساد الظالم المنطقة بأكملها، بعد 
أن انقطع التيار الكهربائى تمامًا، كما أن األمطار الغزيرة تسببت فى سقوط سور 

الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، وهذا يمثل كارثة بيئية بكل المقاييس، جرفت 
المياه تالال من الرمال، وتسبب ذلك فى أحمال زائدة على سور المحمية ما أدى إلى 
سقوطه، األمر الذى جعل وزارة البيئة المعنية بالحفاظ على المحميات الطبيعية، 
أن تصدر بيانـًا رسميـًا تهيب فيه بالمواطنين، باإلبالغ الفورى عن رصد أو رؤية أى 

كائنات غير معتادة أو مألوفة فى المناطق السكنية المحيطة بالمحمية. 

سيد سعيد يكتب:

تبدو المقدمة وصًفا مختصًرا لما جرى، أما المثير 
للدهشة، فهو اجتياح األمطار منطقة القاهرة الجديدة 
وغرقها بالمياه، رغم أنها إحــدى أكثر المناطق رقًيا 
على مستوى الجمهورية من حيث التخطيط والتقسيم 
والتنظيم واالهتمام بالبنية األساسية، باعتبارها عنواًنا 
للعمران المتميز والفاخر، تأسست فى زمــن مبارك 
ــام السكانى فــى أحــيــاء القاهرة  للخروج مــن االزدحــ
القديمة وضواحيها التى زحفت إليها العشوائية، فضال 
عن المستوى االجتماعى واالقتصادى لقاطنى منطقة 
التجمع،حيث الفيالت المتميزة والقصور الفاخرة إلى 
جانب عشرات »الكمبوند« إلقامة الصفوة وما يطلق 
عليهم »كريمة المجتمع«.. كل هذا تحول بقدرة قادر 

إلى نموذج صارخ للعشوائية بفعل الفساد.
ــم تــكــن أزمـــة أو فضيحة غـــرق مــديــنــة الــقــاهــرة  ل
الجديدة بمياه األمطار نوًعا من المصادفات الطارئة، 
العابرة، كما ال يمكن بحال من األحوال اعتبار ما حدث 
مجرد كــارثــة طبيعية غير متوقعة أو غير محسوب 
حسابها، لكن الحقيقة المرة تقول إن ما حــدث هو 
تسديد لفاتورة اإلهمال والفساد المتراكم منذ سنوات 
من المحليات إلى المجتمعات العمرانية، ومن قطاع 
المياه إلــى قطاع الكهرباء فاألمطار الغزيرة جرفت 
ستره وكشفت عورته، فاألمطار الغزيرة ضربت أغلب 
المدن فى شرق القاهرة وتضررت مشروعات خاصة 
منها »مدينتى والـــرحـــاب« مثلما تــضــررت القاهرة 
الجديدة، لكن االعتراضات والهجوم على ما جرى فى 
التجمع كانت منطقية ومقبولة فى مواجهة الكارثة، 
بخالف المناطق األخــرى، فسقوط األمطار الغزيرة 
المصحوبة برياح وبــرق ورعــد، لم تكن مقصورة على 
القاهرة الجديدة وحدها إنما امتدت مخاطرها إلى 
أماكن أخرى، لعل أبرزها محافظتى القاهرة والجيزة، 
حيث عصب الحياة العامة، فقد تسببت غزارة األمطار 
وتراكمها جراء سوء التخطيط والفساد الذى استشرى 
فــى المحليات إلــى مشكالت كبيرة انعكست على 
الحركة المرورية، وانقطعت الكهرباء كما تكونت البرك 

المائية فى الشوارع.
لــم يكن غــرق منطقة الــقــاهــرة الــجــديــدة فــى مياه 
األمطار، باألمر الهين؛ ليس لكون المدينة الجديدة 
من أرقى وأهم المناطق فى العاصمة، ويقطنها صفوة 
المجتمع، إنما ألن التساؤالت دارت حول مدى جاهزية 
المنطقة للسكن، واســتــعــدادات مرافقها الستيعاب 
التقلبات الطبيعية أو غير الطبيعية، ولماذا غرقت هذه 
المنطقة بالذات؟ فى حين لم تغرق منطقة أخرى فى 

المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ــاع أســعــار الــوحــدات  ــف المستوى االقــتــصــادى وارت
السكنية فى المدينة الممتلئة بالفيالت والقصور، كان 
حلما يــراود الكثيرون لإلقامة بها، لكنها صــارت فى 
مرمى سهام االنتقادات ورضا بالنجاة من اإلقامة بها، 
فهى تحولت خالل ساعات قليلة إلى مادة دسمة على 

موقع التواصل االجتماعى »فيسبوك« حيث شارك 
رواد الموقع فى نقل المعلومات التى تبين بوضوح 
المأساة التى يعيشها قاطنو الحى الــراقــى وصــارت 
منصات التواصل االجتماعى وكاالت أنباء، تنقل لحظة 
بلحظة مشاهد الــخــراب والــدمــار الــتــى تعرضت له 
المنطقة بالكامل، حيث تــداول مستخدموه عــدًدا من 
الفيديوهات المصحوبة بالمتناقضات، تارة بالنكات 
والسخرية التى تشبه الكوميديا السوداء، وتارة أخرى 
بالحديث عن الفساد الــذى استشرى وطــال األخضر 

واليابس.  
 وألننا نتهم الفساد وليس األمطار فى كل ما جرى، 
سنسرد بعض المعلومات الكاشفة عن بعض الحقائق 
التى لم تخرج للعلن فى زخم الحديث عن مأساة سكان 
التجمع، فى البداية علينا أن نعرف جملة من الحقائق 
البديهية، مفادها إن حدوث كارثة فى مكان ما وعدم 
حدوثها فى مكان آخر يرجع إلى عدة مناح أرى أنها 
جوهرية ومهمة، منها سوء اإلدارة فى مكان ونجاحها 

فى مكان آخر، واإلدارة الناجحة تعنى وجود تناغم بين 
جميع القطاعات المعنية، أما اإلدارة الفاشلة، فهى ال 
تهتم بالتناغم أو التنسيق، فكل قطاع يعمل بمعزل عن 
اآلخر، إلى أن تأتى الكارثة، فعقب ما جرى فى القاهرة 
الجديدة، تزاحمت المبررات غير المنطقية، وتم إلقاء 
المسئولية على انقطاع الكهرباء مثال، وسرعان ما قيل 
أن األمر به شبهات فساد فى عملية إنشاء المحطات 
والــبــالــوعــات وعـــدم وجـــود صــرف مناسب للظروف 
الطارئة بما يلقى المسئولية على الهيئة القومية لمياه 
الشرب والصرف الصحى، وما بين هذا وذاك جرى 
القبض على مسئولين فى عدد من القطاعات بمعرفة 
هيئة الــرقــابــة اإلداريــــة، الــتــى انتقل رئيسها الــوزيــر 
محمد عرفان، إلى موقع الكارثة بعد لحظات قليلة من 

حدوثها للتحقيق فيها على أرض الواقع.
القراءة الدقيقة تشير إلى أن غرق القاهرة الجديدة 
ــل مــن جريمة ارتكبها مسئولون رسميون،  ليس أق
ســـواء عبر اإلهــمــال أو عبر األســالــيــب الملتوية من 

محترفى الفساد فى إدارة المرافق العامة، خاصة 
إذا علمنا أن المدن الجديدة جميعها مجهزة بأحدث 
المعدات والطرق وشبكات الصرف، كما أن المعايير 
والمواصفات والرسومات الهندسية والتخطيط، جرى 
تنفيذها فى كافة المدن، بما يعنى أن القاهرة الجديدة 
ال تختلف عن العبور أو 6 أكتوبر أو الشيخ زايــد، لذا 
فــإن اإلدارة الفاشلة هــى المسئول األول عــن عدم 

القدرة على التعاطى مع الكوارث الطبيعية المفاجئة.
أما المعلومات المحيطة بالمتورطين فى الكارثة، 
والمقصود هنا بالكارثة، هو عــدم تشغيل محطات 
الصرف، ما أدى إلى غرق المدينة، فتقول إن الشركة 
القابضة لمياه والصرف الصحى، هى المسئولة عن 
إدارة وصيانة الشبكات والمحطات بشكل منفصل 
عن هيئة المجتمعات العمرانية، وذلــك وفق القرار 
الجمهورى رقــم 135 لسنة 2004 الــخــاص بإنشاء 
الشركة القابضة لمياه الشرب والــصــرف الصحى 
والشركات التابعة لها، وتتولى إدارة مرفق المياه 

والــصــرف والمحطات، على أن تقوم الشركة 
القابضة بصيانة المحطات والبنية التحتية من 

المتحصالت الخاصة باستهالك المواطنين.. إذًا 
الشركة وفق قرار تأسيسها، مسئولة عن صيانة 

المحطات وشبكات الــصــرف، إلــى أن تقوم 
بتسليم المشروع إلدارة الجهاز »القاهرة 
الجديدة«، فما بالنا والجهاز تسلم المشروع 
فعلًيا مطلع العام الجارى، فى السياق نفسه 
هناك مسئولية أخرى فيما يتعلق بالحديث 
ــتــيــار الــكــهــربــائــى وتــوقــف  عــن انــقــطــاع ال
مولدات شبكة الصرف.. وهذا يشير بدوره 
التهام شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 
والتى قامت بقطع التيار عن جميع محطات 
الرفع والصرف فى مدينة القاهرة الجديدة 
دون إدراك لعواقب توقف المحطات بشكل 
كامل، ما تسبب فى عودة المياه مرة أخرى 
للشوارع، فلم تكن المشكلة األصلية هى 
عدم وجود بالوعات صرف أمطار بل على 
العكس ففى كل شوارع المدينة بالوعات 
صــرف أمــطــار لكن المشكلة كانت فى 
تعطل المحطات عن العمل بعد انقطاع 

الكهرباء.
ــامــات طــالــت إدارة الــمــرافــق  ــه االت
فــى جهاز المدينة والــتــى تغاضت عن 
التأكد مــن عمل الــمــولــدات الموجودة 

فى المحطات، وهذا يستوجب التحقيق، 
ــراء  ــ ــدم قــيــامــهــا بــحــصــر وإجـ ــ ــن ع فــضــال عـ

الصيانات الالزمة بعد استالمها للشبكات من 
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وحتى 
ــصــورة أكــثــر وضــوحــاً فــإن جــهــاز مدينة  تــكــون ال
القاهرة الجديدة تسلم مهام إدارة وتشغيل محطات 
المياه والصرف فى مدينة القاهرة الجديدة مطلع 
الــعــام الــجــارى وتحديد فــى شهر فبراير 2018، 
أى أن استالمها للمحطات والروافع وكل مهمات 
منظومة المياه والصرف الصحى، وهو ما يعنى 
أن االستالم تم وفق معايير فنية وهندسية، بما 
يعنى أن الجهاز هو المعنى بالصيانة وتشغيل 

المحطات. 
 الــفــســاد وراء االنــقــطــاع غير الــمــبــرر للتيار 
الكهربائى، ما أدى لتوقف محطات الشفط فى 
نفس الوقت الــذى جرى فيه انسداد البالوعات، 
وهـــذا وارد أن يــحــدث فــى المناطق العشوائية 
ويمكن قبوله، ألنها تأسست بــدون تخطيط أو 
تنظيم، وال توجد إدارة مباشرة مهمتها التخطيط 
والتنظيم والصيانة والمتابعة، كما هو الحال فى 
جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فأجهزة المدن ليس 
لها مهام سوى التى سردناها.. المسئولية واضحة 

تماًما.. ليت قومى يعقلون!!

اللواء هشام قدرى يضع رؤية استراتيجية بأسلوب علمى يواكب التطور التكنولوجى
حصل على درجة الدكتوراه عن »دور التقنية الحديثة فى تصميم وتنفيذ برامج التدريب األمنى«

بــدون مقدمات إنشائية.. نحن أمــام رسالة علمية جديرة 
بــالــتــوقــف أمــامــهــا كــثــيــرا، فــمــا تــحــويــه بــيــن دفتيها مــن رؤى 
وأطــروحــات ومجهود بحثى، كــاف بــأن يبعث على الطمأنينة 
ــأن يــدهــس أى مــخــاوف على مستقبل  فــى الــنــفــوس، وكـــاف ب
هــذا البلد.. أتحدث عن رسالة دكــتــوراه متخصصة جــًدا فى 
المجال األمنى الشرطى، حصل عليها الــلــواء هشام قــدرى، 
تأخذك فصول الرسالة إلى عوالم غاية فى التعقيد المهنى 
المرتبط بأساليب مكافحة الجريمة على أسس ومعايير علمية 
وعصرية، لمواجهة التطور المرعب فى أساليب الجريمة، 
ورغــم أنها رسالة بحثية متخصصة، إال أن طريقة العرض 
وسالسة األسلوب فى المرجع العلمى المكون من 532 صفحة 
من القطع الكبير، ال تغرى المتخصصين وحدهم على قراءتها 
باعتبارها رسالة مهمة، وإن كــان األكثر أهمية أن تكون بين 
يدى الباحثين لالستفادة منها، فهى تحفز، وبدون مبالغة، كل 
المهتمين بالكتابة عن الشأن األمنى والشرطى سواء فى مصر 
أو البلدان المستهدفة، أن يعكفوا على قراءتها، والصبر على 
احتمال عناء اإلرهــاق الذهنى، جــراء مالحقة شالل األفكار 
المنهمر بغزارة فى تناغم مبهر، شالل يقفز بالقارئ من نقطة 
إلى أخرى بشغف وبدون توقف، وصوال لنتائج ما أبدعه اللواء 
دكتور هشام قــدرى مدير المباحث الجنائية بـــاإلدارة العامة 
لشرطة السياحة فى رسالته العلمية التى حصل بها على درجة 
الدكتوراه فى علوم الشرطة من كلية الدراسات العليا بأكاديمية 
الشرطة، الرسالة حملت عنوان: »دور التقنيات الحديثة فى 
تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية األمنية.. بالتطبيق على 
دورات البحث الجنائى«، حيث تدور محاورها الرئيسية حول 
طرق وأساليب تصميم البرامج التدريبية، والتدريب على كيفية 
مواجهة الجريمة قبل حدوثها، عبر برامج لتنمية ثقافة توقع 
الخطر، والطرق العلمية الحديثة لإلبقاء على اآلثــار المادية 
التى تشير إلــى مرتكبى الجرائم، مهما كانت قــدرة الجانى 

ومهما طالت الفترة الزمنية.
تكمن أهمية ما جاء فى الرسالة من نتائج وتوصيات، فى 
التركيز على التدريب وإعداد برامج تقوم على استخدام التقنية 
ــمــهــارات،  الــحــديــثــة لــتــطــويــر ال
وأيًضا فى تزامنها مع التحديات 
التى تواجهها الدولة المصرية 
على المستوى األمــنــى، بداية 
مــن مــكــافــحــة اإلرهـــــاب وليس 
ــمــخــطــطــات الــعــبــث  ــاء ب ــهـ ــتـ انـ
باالقتصاد واألوضــاع الداخلية، 
وهى مخططات معلومة للكافة، 
ــرهــا أجـــهـــزة اســتــخــبــارات  ــدي ت
ــة وتــنــظــيــمــات  ــيـ إقــلــيــمــيــة ودولـ
مارقة ومنظمات مشبوهة فى 
ــذا نجد أن الباحث  ــداخــل، ل ال
ركــز على جوانب مهمة للغاية، 
ــى تــقــديــرى  ــذه الـــجـــوانـــب فـ هــ
ستضع الــدولــة المصرية على 
رأس قائمة الدولة األكثر نجاًحا 
فــى تطبيق المعايير العلمية 
والبرامج التدريبية، واستخدام 
التكنولوجيا، منها تطبيق إدارة 
ــودة الــشــامــلــة فـــى العمل  ــجـ الـ
الشرطى، عبر تحليل ودراســة وتقييم كافة العناصر المكونة 
لألجهزة األمنية »موارد بشرية ومعدات وتشريعات وإجراءات 
ــرورة االهــتــمــام ببرامج  تنظيمية وقـــيـــادات«، مشيًرا إلــى ضـ
تطوير المهارات القيادية للرتب العليا، ألنهم الذين سيعتمدون 
التخطيط االستراتيجى ألجهزتهم، مؤكًدا فى ذات الوقت على 
أهمية توفير وسائل التقنية الحديثة وإعداد البرامج التدريبية 

عليها، ومن بين األمور الالفتة للنظر، تركيز رسالة الدكتوراه 
على تطوير األداء عبر االهتمام والعناية بتدريب الضباط 

وتزويدهم بالمعرفة والمهارات خالل مسارهم الوظيفى.
ــرى، منها اخــتــبــارات تحديد  الــرســالــة تناولت جــوانــب أخـ
الجينات الوراثية للطلبة الجدد بكلية الشرطة، بهدف تحديد 
قدراتهم االستيعابية، فضال عن خضوع ضباط البحث الجنائى 
للبرنامج التدريبى قبل التحاقهم بأعمال البحث الجنائى، ما 

يشير إلى رؤية علمية فى تطوير األداء األمنى االحترافى.
ــواقــع عندما أفـــرد مساحة لقضية  الــبــاحــث تناغم مــع ال
اإلرهـــاب وكيفية مواجهته باألساليب العلمية، خاصة على 
خلفية وقائع استشهاد وإصابة العديد من رجال الشرطة الذين 
ضحوا بأرواحهم فى سبيل استقرار هذا البلد وأمنه، سواء 
عن طريق االغتيال بالتفخيخ أو عن طريق الشراك الخداعية 
أو رصاصات الغدر والخسة، فهو يرى من الضرورى دراسة 
وتحليل تلك الوقائع وظروفها ومالبساتها واستخالص الدروس 
المستفادة منها واألسلوب والتكتيك التدريبى األمثل لمواجهة 
مثل تلك المواقف عن طريق لجنة أمنية تضم خبرات عملية 
وأمنية عالية المستوى للخروج بتحليل يمكن معه وضع البرامج 

التدريبية المالئمة للتعامل مع تلك األحداث.
كما شــدد على أن الــتــدرب على ثقافة توقع الخطر، من 
العوامل الرئيسية فى اتقاء العمليات اإلرهابية، لذا يؤكد على 
ضرورة تدريس وتدريب طلبة كلية الشرطة والضباط العاملين 
على هذه الثقافة من خالل برامج تدريبية مصممة خصيصا 
لهذا الغرض، باعتبار أنه مع نهاية التدريب سيكون المشاركون 

قادرين على توقع حدوث المخاطر وبالتالى تجنب الوقوع فيه.
أشــار الباحث فى رسالته العلمية إلــى مناح مهمة تهدف 
مواكبة التطور التكنولوجى العالمى فى مكافحة الجريمة، 
مــوضــًحــا خــصــائــص الــمــعــلــومــات األمــنــيــة المتعلقة بطبيعة 
العمل الشرطى، الذى يرتكز باألساس على توافر المعلومات 

السريعة والحقيقية، كى يتمكن من التعامل مع الموقف، التخاذ 
الــقــرارات السريعة والحاسمة والفورية، واقترح الباحث فى 
رسالته، أن يتم تطبيق تلك الخصائص األمنية التى توصل 
إليها على المؤتمرات المهمة 
وتأمين المنشآت، بغرض إتاحة 
البيانات والمعلومات الالزمة 
فى عمليات التأمين والبحث، 
بدون استخدام الطرق التقليدية 
مثل االتصال بأجهزة الالسلكى 
أو الهواتف، الستدعاء المعلومة 
والــكــشــف عــن األشــخــاص بما 
ــصــورة  ــا عــلــى ال ــًي ــجــاب ــر إي ــؤث ي
الذهنية لجهاز الشرطة لدى 

المواطن.
تــوجــت الــرســالــة بتوصيات 
فى غاية األهمية، منها ضرورة 
االهتمام بإنشاء قاعدة بيانات 
وراثــيــة لالستفادة من تجارب 
ــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة، وعــمــل  ــ ــ الـ
أرشـــيـــف إلـــكـــتـــرونـــى لحفظ 
مــلــفــات الــقــضــايــا المجهولة، 
خاصة المؤثرة على استقرار 
المجتمع مثل القتل والسرقة 
ــاإلكــراه واالغــتــصــاب، على أن يشمل ذلــك الحفاظ على  ب
اآلثــار المادية بصمات عينات من الحمض النووى للمشتبه 
فيهم وأن تكون طريقة حفظها بطريقة علمية سليمة مهما 
طالت الفترة الزمنية على عدم كشف الفاعل، وأن تضاهى 
تلك اآلثــار كل فترة على المفرج عنهم حديًثا من السجون 

والمسجلين خطر بشكل دورى.

التأكيد على مثل هــذه التوصيات يكشف بــراعــة الباحث 
فى تدليله على أهميتها، فهو يــرى أن مضى فترة من العمل 
فى القضايا المجهولة وعدم التوصل للفاعل، يؤدى بالتبعية 
النخفاض مستوى األهمية فى البحث، كما أنــه ينقل رؤيته 
بصورة واقعية بعيدة تماًما عن التصورات النظرية، حينما أشار 
إلى سبب مهم فى انخفاض أهمية مستوى البحث، مشيًرا إلى 

أنه بمضى المدة الزمنية، ينقل ضابط الواقعة.
إنــشــاء قسم متخصص بكل إدارة بحث جنائى توضع له 
البرامج التدريبية الملبية الحتياجات وظائف العناصر البحثية 

الحالية والمستقبلية. 
ــد أهمية  فــى النهاية يجب التنويه على أن الــبــاحــث أك
االستعانة برموز الفكر والثقافة واألدب والسياسة إلثــراء 
الجوانب المعرفية والثقافية لما لها من تأثير إيجابى يعود 
على العمل األمنى بالنضج والــتــوازن بالتنسيق مع إدارات 
التدريب المنوط بها العملية التدريبية، ولنجاح أى عمل 
أكد الباحث على أهمية تواجد عنصرين مهمين جًدا وهما 
القدرة على العمل والرغبة فى العمل فالعنصر األول يساوى 
التدريب والعنصر الثانى يساوى الحافز المعنوى والحافز 
المادى فتنبع من هنا أهمية التدريب وأهمية الحافز أمام 
المخطط االستراتيجى ويجب االهتمام بتطبيق تقنيات 
تعديل السلوك غير المرغوب فيه عن طريق برامج تدريبية 
مصممة خصيًصا لــهــذا الــغــرض، ونعنى بتقنيات تعديل 
السلوك بعض الطرق واألساليب التدريبية التى تعدل السلوك 
الخطأ كما أن التدريب األمنى له خصوصية شديدة جًدا 
ألنك دائًما تعمل تحت ضغط الموقف أو األزمة سواء مواجهة 
جريمة أو كارثة أو حتى فى مجال التأمين وكلها مواقف 
تتطلب ثباتاً انفعالياً وتدريباً ذهنياً عالياً جًدا.. هذه الرسالة 
فى تقديرى ستكون محط االهتمام واسع من دوائر صياغة 

االستراتيجية األمنية بوزارة الداخلية.

التدرب على ثقافة 
توقع الخطر عامل 

رئيسى فى اتقاء 
العمليات اإلرهابية 

والرسالة تؤكد ضرورة 
تدريس وتدريب طلبة 

كلية الشرطة والضباط 
على هذه الثقافة

تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة فى العمل 

الشرطى عبر تحليل 
ودراسة وتقييم كافة 

العناصر المكونة لألجهزة 
األمنية وضرورة االهتمام 

ببرامج تطوير المهارات 
القيادية للرتب العليا

الحقيقة المرة تؤكد أن ما حدث هو تسديد لفاتورة اإلهمال والفساد المتراكم منذ سنوات 
من المحليات إلى المجتمعات العمرانية ومن قطاع المياه إلى قطاع الكهرباء

منصات التواصل االجتماعى تحولت إلى وكاالت أنباء تنقل لحظة بلحظة 
مشاهد الخراب والدمار التى تعرضت له المنطقة بالكامل

اإلدارة الفاشلة 
هى المسئول 
األول عن عدم 
القدرة على 
التعاطى مع 
الكوارث الطبيعية 
المفاجئة

األمطار تجرف ستر الفساد وتكشف عورته فى القاهرة الجديدة 
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