
البقية ص 7

البقية ص 7

الثالثاء ١١ فبراير ٢0٢0 م -  ١7 جمادى اآلخرة ١٤٤١ هـ - العدد ٢50- السعر ٢ جنيه

رئيس مجلس اإلدارة

مدحت بركات

رئيس التحرير

مصطفى عبدالعزيز

طريقنا.. وهنكمله

»كورونا« يهدد تجربة 
المدارس الصينية بمصر

قصة »أولى الفتن«
بين الشافعية والحنفية 

»جاتا المصرية«

على مكتب النائب العام

عبدالمنعم رمضان:
ال أقدس الشعر!

أمير عزمى: الزمالك قادر
على تخطى الترجى

صراع الحقيقة والسراب فى الجامعات

النقاب

رانيا يوسف: 
»مش خايفة 
على بنتى من 
التمثيل«

كنز أثرى يحتضر
فيال »المحالوى«

قانون المشروعات الجديد.. »بشرة خير« لالقتصاد 
الفتــرة  خــال  المصريــة  الحكومــة  تســعى 
المقبلــة لتوســيع قاعــدة المشــروعات الصغيــرة 
الرئيســى  المحــرك  باعتبارهــا  والمتوســطة، 
لعجلــة االقتصــاد، والداعــم األول لابتــكارات 
مــن  لذلــك  الشــبابية،  التشــغيل  ومشــروعات 
المشــروعات  قانــون  يســهم  أن  المنتظــر 
حجــم  فــى  الجديــد،  والمتوســطة  الصغيــرة 
الســوق  داخــل  ســيتم ضخهــا  التــى  األعمــال 
المصــرى، أو فــى توفيــر فــرص عمــل للشــباب، 
الكبيــر  دوره  وكذلــك  األعمــال،  ريــادة  ودعــم 
فــى دمــج االقتصــاد غيــر الرســمى للمنظومــة 
التــى  الحوافــز  مجموعــة  عبــر  الرســمية، 
البرلمــان،  مــع  بالتعــاون  الحكومــة  وضعتهــا 
والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات  لدعــم 

لهــا. محــدد  تعريــف  وكذلــك وضــع 
ــة  ــة أبوالســعد، وكيــل لجن وقالــت النائبــة هال
التــى  والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات 
النــواب،  بمجلــس  القانــون  بمناقشــة  عنيــت 
الحوافــز  مــن  العديــد  وضــع  القانــون  إن 
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، الفتــة إلــى 
أن القانــون تــم تقســيمه إلــى عــدة مــواد، تمــت 
تــم  أنــه  إلــى  التكامــل، مشــيرة  فيهــا مراعــاة 
وضــع تعريــف لمعنــى المشــروعات ألول مــرة، 

كمــا تــم تحديــد الجهــات الممولــة للمشــروعات، 
وتحديــد الحوافــز الضريبيــة وإجــراءات تنفيــذ 

المشــروعات.
القانــون  أن  أبوالســعد،  هالــة  وأضافــت 
للمشــروعات  الداعمــة  المجموعــات  وضــح 
والممولــة لهــا، بهــدف الحفــاظ علــى اســتمرارية 
الشــركات  كبــرى  عبــر  وذلــك  المشــروعات، 
أن  مضيفــة  مصــر،  فــى  الممولــة  والجهــات 
ــون هــى المحفــزات  ــرز المحفــزات فــى القان أب
الضريبيــة والمحفــزات غيــر الضريبيــة، التــى 
النقاشــات  مــن  العديــد  فــى  الســبب  كانــت 
أثنــاء  الماليــة،  ووزارة  النــواب  بيــن  والجــدل 

المشــروع. مناقشــة 
وتابعــت وكيــل لجنــة المشــروعات، أن القانــون 
الجديــد تنــاول االقتصــاد غيــر الرســمى بشــكل 
مفصــل، نظــرا ألنــه جــزء كبيــر مــن المنظومــة 
االقتصاديــة للدولــة خاصــة فــى وقــت األزمــات، 
الحقيقــى  الداعــم  يعــد  أنــه  إلــى  الفتــة 
 5 القانــون  وضــع  لــذا  المصــرى،  لاقتصــاد 
ســنوات، لاقتصــاد غيــر الرســمى، ألصحــاب 
المشــروعات ليقننــوا أوضاعهــم، ويجــوز لجهــاز 
المشــروعات مــد هــذه المــدة، بهــدف الحفــاظ 
فــى  والحرفيــة  التراثيــة  المشــروعات  علــى 

مصــر، موضحــة أن أبــواب القانــون غطــت كافــة 
الصغيــرة  بالمشــروعات  المتعلقــة  المشــاكل 
والمتوســطة التــى كانــت تمثــل عوائق أمــام زيادة 
ــى مصــر،  حجــم المشــروعات واســتمراريتها ف
المشــروعات  تنميــة  أنهــا حــددت جهــاز  كمــا 
الصغيــرة والمتوســطة، كجهــة لتقديــم الدعــم 

والتمويــل للشــباب.
عضــو  المحــاوى،  عــزت  النائــب  وقــال 
لجنــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، إن 
المصــرى  الشــعب  بمســتوى معيشــة  االرتقــاء 
الدعــم  توفيــر  مــن خــال  والشــباب خاصــة، 
ــات  ــى رأس أولوي ــازم للمشــروعات، جــاء عل ال

القانــون.
وأكــد النائــب محمــد كمــال مرعــى، رئيــس 
القيــادة  حــرص  أن  المشــروعات،  لجنــة 
المشــروعات  دعــم  علــى  الحاليــة  السياســية 
الصغيــرة والمتوســطة هــو العامــل األول وراء 
الماضيــة،  الفتــرة  خــال  القانــون  صياغــة 
مناســبة  تعريفــات  وضــع  تــم  أنــه  إلــى  الفتــا 
للمشــروعات، تتــاءم مــع حالــة الســوق والوضــع 

للبــاد. واالقتصــادى  المالــى 

بيوت الخبرة األجنبية.. الملف المسكوت عنه
ــة، وخاصــة المشــروعات  ــى الدول ــف القطاعــات ف ــى كل مشــروع بمختل ف
الكبــرى، تتــم االســتعانة فيهــا ببيــت خبــرة أجنبــى أو باستشــارى أجنبــى، وكأن 
مصــر ليــس بهــا عالــم لديــه ذات الكفــاءة التــى لــدى األجانــب، فــوزارة النقــل 
برئاســة جميــع الــوزراء الســابقين، تســتعين ببيــت خبــرة فرنســى لتطويــر 
الســكك الحديديــة، حتــى فــى قطاعــات الغــزل والنســيج، وبعــض الصناعــات 
االخــرى الــذى تميــزت مصــر بهــا، فهــل بيــوت الخبــرة األجنبيــة أفضــل مــن 
نظيرتهــا المحليــة، وهــل هــى مفيــدة بالفعــل؟، أم هــى »عقــدة الخواجــة«؟، أم 
أنهــا حيلــة ذكيــة للتملــص من المســؤولية عند الفشــل؟، وهل الخبــراء األجانب 
لديهــم مؤهــات علميــة وخبــرات عالميــة أكثــر مــن العلمــاء المصرييــن فــى 
كليــات الهندســة بجميــع أقســامها، وفــى المؤسســات الكبــرى فــى مصــر؟.. كل 
هــذه األســئلة تجــد إجاباتهــا فــى طيــات هــذا التحقيــق. بدايــة، يقــول الدكتــور 
صــاح الديــن فهمــى، الخبيــر االقتصــادى، إن بيــوت الخبــرة األجنبيــة لديهــا 
الخبــرة وســوابق األعمــال التــى تفيدنــا فــى القــرار الــذى نتخــذه، إمــا فــى 
مجــاالت جديــدة وإمــا عندمــا ننشــئ دراســة جــدوى لمشــروع، موضًحــا أننــا 
حالًيــا نســتعين ببيــوت خبــرة أجنبيــة فــى مشــروع الطروحــات، فقــد تقــوم 
ــا ببيــع جــزء مــن شــركات قطــاع األعمــال العــام والبنــوك كبنــك  الدولــة حالًي
اإلســكان والتعميــر وبنــك القاهــرة وغيرهــا، ولقــد لجأنــا فــى هــذا الموضــوع 
إلــى بيــوت خبــرة أجنبيــة. وأكــد فهمــى، أن الرئيــس السيســى يصلــح مــا تــم 
إتافــه فــى النظــام الســابق، مشــيًرا إلــى أنــه منــذ 1952 لــم تحــدث تجديــدات 
أو إصــاح، كمــا أن مبــارك تــرك كل شــىء مهمــا »والنــاس همهــا عــدم ارتفــاع 
األســعار«، ولجأنــا إلــى بيــوت خبــرة فــى توشــكى، لكننــا لــم نفعــل مــا قالــوه، 
بــل »طبقنــا اللــى فــى دماغنــا« فــى مجــال الطروحــات، فنحــن ننشــئ نظامــا 
هيكليــا جديــدا ونفعــل مــا تطلبــه بيــوت الخبــرة األجنبيــة، فهنــاك مصداقيــة 

فــى اإلصاحــات وإعــادة الهيكلــة. 

وأرجــع »فهمــى«، االســتعانة ببيــوت الخبــرة ألســباب عديــدة، منهــا ســوء 
التعليــم، الفًتــا إلــى أن التعليــم يصــرف عليــه مليــارات ولــم يــأت بــأى نتيجــة، 
ولكــن تعليــم اإلنترناشــونال يأتــى بنتائــج، التطويــر ليــس »فلــوس فقــط« ولكــن 
فكــر، لمــاذا ال ننقــل التجــارب الخارجيــة فــى الــدول المتقدمــة وننفذهــا لدينــا 
مــع الحفــاظ علــى الهويــة والتاريــخ؟ مــن جانبــه، قــال الدكتــور أحمــد فرغلــى، 
الخبيــر االقتصــادى، إن االســتعانة ببيــوت خبــرة أجنبيــة يجــب أن يكــون 
فــى حــدود حاجتنــا إلــى الخبــرة غيــر الموجــودة فــى مصــر، بالرغــم مــن أن 
لدينــا أســاتذة أصحــاب خبــرة كبيــرة ولكننــا دائًمــا مــا نتجاهــل هــذا الشــق، 
ونفضــل أن نشــرك معنــا بيــوت خبــرة أجنبيــة. وطالــب »فرغلــى« باالســتعانة 
ببيــوت خبــرة بنــاء علــى  دراســة مســبقة ومــا هــو العائــد منهــا، فأحياًنــا 
تكــون هنــاك منــح أجنبيــة تشــترط االســتعانة ببيــوت خبــرة وال يمكــن أن 
نتجاهــل رأى الدولــة المانحــة واالســتعانة ســابًقا كانــت فــى وقــت ال تتوافــر بــه 
الخبــرة الوطنيــة، لكــن اآلن هنــاك خبــرات وطنيــة ونحتــاج إلــى حصــر دقيــق 
ــا باالحتياجــات مــن  ــة الموجــودة والمتوافــرة، ونقابله ــرات الوطني ــك الخب لتل
الخبــرات الازمــة لتنفيــذ المشــروعات االســتراتيجية الكبــرى، مثــل الســكك 

ــع. ــة والنقــل البحــرى واألنفــاق والمصان الحديدي
وتابــع: »تمــت االســتعانة فــى شــركات األعمــال العــام بمجــال الغزل والنســيج 
ببيــوت خبــرة وهــذا فشــل ذريــع«، منوًهــا إلــى أن المشــكلة كانــت فشــا إداريــا 
ســواء إنتاجــا أو غيــره، مضيًفــا أن الصناعــة التــى تنشــأ علــى عــدم تصديــر 
للخــارج صناعــة فاشــلة، وحتــى يقــوى الجنيــه أمــام العمــات األخــرى، مضيفــا  
ــاز  ــن الجه ــة، أي ــدل االســتعانة بأجنبي ــة ب ــرات المحلي ــل للخب »الزم نعمــل دلي

المركــزى للتعبئــة واإلحصــاء؟، لدينــا أســاتذة كبــار فــى مجــاالت عديــدة«.
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سعيد محمود

»الغضــب حماقــة يــا حوريــة.. عمــر الغضــب مــا 
حل مشــكلة«.

نصيحــة وجههــا »آدم عبدربــه« محمــد صبحــى، 
فــى مســرحية  لزوجتــه »حوريــة« ســعاد نصــر، 
»الهمجــى«، قبــل أن يتناســى مــا قالــه فــى لحظــة 
ــه ليجــد نفســه فــي ورطــة كبيــرة،  ويفقــد أعصاب
ويســتمتع الجمهــور بمشــهد كوميــدى يذكــره كل 

مــن شــاهد المســرحية.
وهــذا مــا يحــدث بالفعــل علــى أرض الواقــع 
لــكل مــن يقــع فــى فــخ الغضــب، فهــو قــد يفقدنــا 
ود أعــز مــن نحــب، نتيجــة كلمــة أو تصــرف يخلــق 
فجــوة مــن الصعــب تخطيهــا، كمــا أنــه يعــرض 
ال  كوننــا  المســتمر،  للخطــر  المهنيــة  حياتنــا 
نســتطيع التحكــم فــى مشــاعرنا عندمــا نغضــب.

لذلــك نهانــا الرســول الكريــم محمــد صلــى اللــه 
عليــه وســلم أكثــر مــن مــرة عــن الغضــب، فعندمــا 
طلــب منــه رجــل نصيحــة فــى حياتــه، قــال لــه 
»ال تغضــب«، ويذكــر أغلبنــا الحديــث الشــريف 
الــذى تعلمنــاه أثنــاء الدراســة، والــذى جــاء فيــه 
أنــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــال »ليــس الشــديد 
بالصرعــة )أى الــذى يغلــب كل مــن صارعــه(، إنمــا 

الشــديد الــذى يملــك نفســه عنــد الغضــب«.
حياتنــا  علــى  الغضــب  يؤثــر  هــل  لكــن.. 

فقــط؟ والعمليــة  الشــخصية 
أن  إلــى  الطبيــة  الدراســات  معظــم  تشــير 
موقــع  وبحســب  صاحبــه،  يقتــل  قــد  الغضــب 
everyday health األمريكــى، فــإن الغضــب 
التــى  األمــراض  مــن  بالعديــد  يصيــب صاحبــه 
الدماغيــة،  »الســكتة  منهــا  بحياتــه،  تــودى  قــد 
واألمــراض القلبيــة متصلــب الشــريان التاجــى، 
واألزمــات القلبيــة«، كمــا اثبتــت الدراســات الطبية 
أنــه يســبب ضــررا كبيــرا للرئتيــن حتــى إن كان 

مدخــن. غيــر  الشــخص 
التــى  األمــراض  مــن  كبيــرة  قائمــة  وهنــاك 
يســببها ذلــك الشــيطان األعمــى كفيلــة بــأن تحــول 
حياتــك إلــى جحيــم ال يطــاق، منهــا القلــق الدائــم، 

ــى االنتحــار. ــؤدى إل ــذى ي ــاب ال واالكتئ
ولكــى يمكنــك التغلــب علــى الغضــب، عليــك 
أن تتوقــف عــن الــكالم فــورا عنــد الشــعور بــه، 
مــرارا  ترددهــا  عبــارة  أو  كلمــة  عــن  وابحــث 
التركيــز  وإعــادة  التهدئــة  علــى  لتســاعدك 
ــن  ــا م ــس أفضــل هن ــق، ولي ــا تشــعر بالضي عندم
نصيحــة الرســول الكريــم بجملــة »أعــوذ باللــه مــن 

الرجيــم«. الشــيطان 
وحــاول أن تقيــم تصرفاتــك الســابقة المبنيــة 
علــى الغضــب، ومــا هــى النتيجــة المختلفــة إن 
كنــت تغلبــت عليــه، ثــم حــاول تفــادى ذلــك فــى 

المــرات المقبلــة، وتذكــر دومــا أن..
»الغضب حماقة يا حورية«.

حواديت

رجــل أعــزل ولــد فــى القاهــرة قبــل ثــورة 52 
بعــام واحــد ومــازال طفــال لــم يكبــر بعد، ممســوس 
باللغــة وبالجســد، بــدأ حياتــه الشــعرية منتســبا 
إلــى جماعــة »أصــوات« التــى أســهم فى تأسيســها، 
نشــر شــعره للمــرة األولــى فــى 1974، بحــث عــن 
لغتــه الشــعرية الخاصــة فــى عــدة دواويــن، أولهــا 
ــم بظليــه: الوقــت والمســافة 1980، وبعدهــا  الحل
أصــدر »قبــل المــاء.. فــوق الحافــة« 1994، »لمــاذا 
أيهــا الماضــى تنــام فــى حديقتــى« 1995، وأعقبــه 
بـ»غريــب علــى العائلــة« و»بعيــدا عــن الكائنــات« 
2000، وبعــد ثــورة أخــرى نشــر »الحنيــن العــارى« 
و»الهائــم فــى البريــة«. حصــل علــى عــدة جوائــز، 
فــى  اللبنانــى  الثقافــى  المنتــدى  جائــزة  أهمهــا 
هــو   ،2000 كفافيــس  وجائــزة   ،1998 باريــس 
اإلســكافى التائــه عبدالمنعــم رمضــان، وفــى هــذا 
الحــوار تحــاول »الطريــق« الغــوص معــا بداخلــه..

فــى األعــوام األخيــرة هــل ســحبت المقــاالت 
ــن الشــعر أم  ــا البســاط م ــى تكتبه األســبوعية الت
أنــك تســتعيد لغتــك الشــعرية المفقــودة مؤخــرا 

بمقاالتــك؟
أوال، ال أســتطيع وال أحــب أن أصنــع حــدودا 
جغرافيــة تعــزل مقاالتــى عــن الشــعر أو عــن كل 
ــا  ــا راغــب تمام ــى، فأن ــى عــن حيات ــه حت ــا أفعل م
فــى هــدم هــذه األســوار، فالمقــاالت جــزء مــن 
شــعرى والشــعر يدخــل فــى مقاالتــى وهكــذا، ثانيــا 
لــم تعــد هنــاك مقــاالت أســبوعية، فقــد كتبتهــا 
لمــدة ال تزيــد علــى أربــع أو خمــس ســنوات، فتــرة 
ــك  ــد ذل ــرة فــى األهــرام، بع فــى روزاليوســف وفت
أكتبهــا  فالمقالــة  اســبوعية،  مقــاالت  توجــد  ال 
بمــزاج الشــعر أو بمــزاج الشــاعر، فغالبــا ال أدبــر 
ال  الشــعر  لحظتهــا،  تختــار  أيضــا  وكأنهــا  لهــا، 
يمكــن أن يكــون خبــزى اليــوم، فالبــد أن يكــون 
اســتثنائيته  أو  قلتــه  أو  فتعــذره  طعامــا خاصــا، 
ألنــه ليــس خبــزا يوميــا، المقالــة هــى جــزء مــن 
طعامــى اليومــى الــذى يمكــن أن أتقــوت بــه وأن 
أكتبــه إلــى آخــره، فالنوعــان - أقصــد المقالــة 
منفصليــن،  وليســا  مختلطيــن  ليســا  والشــعر-  
فأنــا فــى حاجــة إلــى الخبــز اليومــى وال أشــبع 
إال بــأكل كميــة وافــرة مــن الخبــز، لكنــى أيضــا فــى 
حاجــة إلــى طعــام اســتثنائى بيــن وجبــة وأخــرى، 
هــذا الطعــام هــو الشــعر، أنــا ال أقــدس الشــعر وال 

أقــدس المقالــة، فــى المقالــة أنــا ال 
أقــول آراء قاطعــة وجازمــة، 

وال حتــى تصــورا انتهيــت 
المقالــة  فــى  إليــه، 

أكــون مرتبــكا مثلمــا 
مرتبــكا  أكــون 
الشــعر،  فــى 
يجمــع  فمــا 
شــعرى  بيــن 
ومقاالتى 
ارتباكــى  هــو 
أرى،  مــا  أمــام 
فــى  وحيرتــى 

أو  اإلمســاك 
القبــض علــى مــا 

أراه، أنــا حائــر وأنــا 
حائــر  مقالــة،  أكتــب 
قصيــدة.  أكتــب  وأنــا 

كتبــت   2011 عــام  قبــل 
عــدة قصائــد ذكــرت فــى تصريــح 

مــا أنــك ال تحترمهــا وال تعتبرهــا شــعرا.. فهــل 
صحيــح؟  هــذا 

ــان  ــا إب ــد كتبته ــح عــن عــدة قصائ هــذا التصري
2011م، وإبــان ثــورة 25 ينايــر ومــا حولهــا، كتبــت 
نشــرتها  مبــارك  ســوزان  الســيدة  عــن  قصائــد 
أخبــار األدب حينهــا وعــن مبــارك، ال أعتقــد أنهــا 
شــعرا، أعتقــد أنهــا كانــت نفســة شــخص غاضــب، 
والشــعر ال يأتــى مــن الغضــب، ليســت منطقتــه 
منطقــة الغضــب، حتــى ال أعتقــد أنهــا حزينــة، 
دواوينــى  فــى  أضعهــا  ولــم  قصائــد،  تكــن  لــم 
ــى مــر حياتــى حجــم قصائــدى  ــن أضعهــا، وعل ول
ــا  ــا فــى حجــم مــا نشــرته، أن ــا، أضعه ــى كتبته الت
أســتبعد دائمــا، فــال أمنــع نفســى مــن الكتابــة إذا 
ألحــت علــّى، لكــن أمنــع نفســى مــن الرضــا عمــا ال 

أســتطيع الرضــا عنــه وال أنشــره.
أليس النشر فى حد ذاته إقرارا بالرضا؟

األخيــر،  النشــر  ليــس  الصحافــة  فــى  النشــر 
النشــر األخيــر هــو كتابــى الــذى يقــرأ، فالنشــر 
فيمــا  أســتبعده  ألن  قابــل  أول  نشــر  الصحفــى 
فــى  النشــر  بعــد،  فيمــا  أقبلــه  بــأال  أو  بعــد، 
الصحافــة هــو نشــر زمنــى كأنــه فعــل يومــى، لكــن 
بعــد فتــرة يحــدث »الجــرد«، أو أجــرى محاســبة 
لذاتــى، فأســتبعد كثيــرا ممــا هــو يومــى وأبقــى 
القصائــد التــى تســتطيع أن تســرى فــى الزمــن، 
أمــا القصائــد المرهونــة بزمنهــا فهــى تمــوت، أنــا 
ــى يجــب  ــد الت ــد أن بعــض القصائ ــا، وأعتق أميته

أن تمــوت تســللت إلــى بعــض دواوينــى، وأطــن أننــى 
ــو أعــدت النظــر فــى دواوينــى سأســتبعد بعــض  ل

قصائــدى.  
يتــودد للشــعر ولفكــرة  هــل يجــوز لشــاعر أن 
أو  هــو  يحترمهــا  ال  بقصائــد  الشــعرى  اإللهــام 

المســتوى؟ دون  بقصائــد 
ــاع عــن  ــب يخــاف مــن االمتن الشــاعر فــى الغال
الكتابــة لفتــرة طويلــة، وأظــن أننــى كنــت أخــاف 
أن  الشــاعر  ويظــن  أيضــا،  االمتنــاع  هــذا  مــن 
عــاود  إذا  مــا  بضــرر  ســتصاب  المعطلــة  آلتــه 
اســتخدامها، لكــن لــكل شــاعر تجربــة مــع شــعره، 
وتجربتــه الخاصــة مــع طــرق الكتابــة، ال توجــد 
تجربــة عامــة، لكــن هنــاك مــن يســتطيع أن يقــوم 
بتهيئــة منــاخ الكتابــة ويكتــب، هنــاك مــن ينتظــر 
أن ينفــرض منــاخ الكتابــة عليــه ويكتــب، 
الكتابــة  فلحظــة  آخــره،  إلــى 
ومناخهــا يختلــف مــن شــاعر 
وليــس  شــاعر،  إلــى 
لهــا مقيــاس عــام وال 
معيــار، أنــا ال أفكــر 
فــى رغبتــى  كثيــرا 
أنــا  الكتابــة،  فــى 
عندمــا  أكتــب 
القصيــدة.  تحــل 
تــرى  كيــف 
فــى  النقــد  حــال 
العربــى؟  الوطــن 
ــه  ومــا مــدى مواكبت
القصيــدة؟ لســير 
إذا قلنــا بــأن الشــعر 
أزمــة  مــن  يعانــى  اآلن 
فهــذا ال يعنــى أنــه ال يوجــد 
شــعراء عظمــاء، وإذا قلــت بــأن 
النقــد يعانــى مــن أزمــة فهــذا ال يعنــى 
أنــه ال يوجــد نقــاد اســتثنائيون، النقــد يعانــى مــن 
ــى  ــة تعان ــك، كل أشــكال الكتاب ــة والشــعر كذل أزم
وتشــققت  اهتــزت  األرض  كأن  اآلن،  أزمــة  مــن 
وكلنــا ال نقــف علــى أرض، بفعــل السياســة، وبفعــل 
وعالقتنــا  بالغــرب،  عالقتنــا  وبفعــل  الثقافــة، 
عــدم  أو  لذواتنــا  احترامنــا  بفعــل  بأنفســنا، 
احترامنــا لهــا، وأنــا أظــن أن معظــم المصرييــن 
يعانــون اآلن مــن عــدم احتــرام الــذات ألنهــم غيــر 
قادريــن علــى الفعــل، غيــر قادريــن علــى ممارســة 
أى فعــل، الشــعر والنقــد وإلــى آخــره يجــاوران 
القــدرة علــى ممارســة الفعــل، فمــن ال يســتطيع 
ممارســة الفعــل ســتأتى أفعالــه األخــرى أيضــا 
الشــعر  وعــورات  النقــد  فعــورات  عــورات،  بهــا 
هــى ضمنيــا عوراتنــا ككائنــات بشــرية ال تســتطيع 
ــا،  صناعــة حاضرهــا، ال تســتطيع صياغــة حياته
نحــن اآلن نحيــا دون قــدرة علــى صناعــة الحيــاة. 
البريــة« بشــكل  »الهائــم فــى  أهديــت ديوانــك 
شــخصى إلــى الدكتــور صــالح فضــل.. فمــا الــذى 

ــره مــن النقــاد؟ ــز صــالح فضــل عــن غي يمي
الكتــاب،  علــى  مطبــوع  إهــداء  يوجــد  ال 
فأكيــد  الخاصــة  الشــخصية  اإلهــداءات  أمــا 
أهديتــه إلــى كثيريــن، أهديتــه لجابــر عصفــور، 
أدونيــس،  فضــل،  صــالح  عبدالحميــد،  شــاكر 
ــى آخــره، فاإلهــداء الشــخصى  وشــعراء شــبان إل
الخــاص ابــن عالقــة حميمــة رغــم مــا بهــا مــن 
كثيــرة  اعترضتهــا خصومــات  فقــد  خصومــات، 

وســوف تعترضهــا خصومــات أخــرى، لــن تنتهــى 
عــن  تختلــف  الخصومــة  لكــن  الخصومــات، 
الكراهيــة، أنــا ال أكــره مــن أهاجمهــم، أنــا أكــره من 
أصمــت عنهــم، مــن أهاجمهــم أحبهــم بطريقتــى، 

أمــا مــن أكرههــم فــال أتحــدث عنهــم نهائيــا.
جماعــة  أصــدرت  الثمانينيــات  أواخــر  فــى 
فــى تأسيســها مجلــة  التــى أســهمت  »أصــوات« 
ســوداء  كتابــة  هنــاك  فهــل  الســوداء«  »الكتابــة 
وكتابــة أخــرى بيضــاء؟ لمــاذا وقــع االختيــار علــى 

يحمــل؟  داللــة  وأى  االســم؟  هــذا 
هــو  اقترحهــا  الــذى  التســمية  صاحــب  أوال 
الشــاعر محمــد عيــد إبراهيــم حتــى أنســب لــه مــا 

ــا قــد شــرعنا  ــا كن يجــب نســبه، ثاني
كتــاب  عمــل  فــى  قبلهــا 
تكونــت  التــى  »أصــوات« 
محمــد  طــه،  أحمــد  مــن 
عبدالمقصــود  ســليمان، 
عيــد  محمــد  عبدالكريــم، 

عبدالمنعــم  إبراهيــم، 
ــود  ــا محم رمضــان، وكان معن
القــرد، ســتة أشــخاص منهــم 
خمســة شــعراء وفنــان تشــكيلى 
العاميــة  شــعر  يكتــب  كان 
الوحيــد  القــرد وهــو  ومحمــود 
المجموعــة،  مــن  توفــى  الــذى 
خمســة  وأصدرنــا  اللــه،  رحمــه 
جماعــة  لشــعراء  دواويــن 

ديوانــه  منــا  لــكل  »أصــوات«، 
هــذه  فــى  بعضنــا  وكان  األول، 
مــن  رويــدا  رويــدا  يقتــرب  الفتــرة 

الســيريالية المصريــة، من 
وزمالئــه،  حنيــن  جــورج 
تراثهــم  نســتعيد  وكنــا 
األدبــى والحضــارى، أقــول 
بعضنــا وليــس جميعنــا ألن 

محمــد ســليمان لــم يقتــرب 
معنــا ال مــن الســيريالية وال 
مــن تروتســكى وزمالئــه، كنــا 
بطــال  تروتســكى  مــن  نجعــل 
ثــم ثورتــه المغــدورة،  مغــدورا 
مســألة  فــى  االقتــراب  هــذا 
تروتســكى ربمــا يكــون شــملنى 
وأحمــد  طــه،  أحمــد  وشــمل 
طــه ســجن بســببه، وفــى مســألة 

عيــد  محمــد  شــمل  الســيريالية 
إبراهيــم أكثــر حتــى منــى، فاقتــراح 
تســمية »الكتابــة الســوداء« اقتــراح 

اســتعدناها  التــى  الســيريالية  أرض  مــن  قــادم 
ارثهــا  واســتعدنا  تاريخهــا  واســتعدنا  وقتهــا 
الترجمــات علــى  المصــرى، وبدأنــا نطلــع عبــر 
هنــا. مــن  قادمــة  فالتســمية  األوروبــى،  إرثهــا 

لماذا توقفت هذه المجلة بعد عددها األول؟
بدايــة  فــى  يتوقــف،  أن  البــد  كان  شــىء  كل 
وال  بمفــردك،  تظهــر  أن  تســتطيع  ال  الظهــور 
تســتطيع بعــد الظهــور أن تســتمر مــع اآلخريــن، 
فبدأنــا معــا ألنــه ال يســتطيع أحــد فينــا أن يظهــر 
بمفــرده، ثــم أصبــح لــكل واحــد منــا جمهوريتــه 

ألنــك ال تســتطيع أن تســير مــع اآلخريــن. 
مــا رأيــك فيمــا يجــده بعــض القــراء مــن صعوبــة 
ــددة  ــا متع ــى تلقــى أشــعارك بســبب طبيعته ــا ف م

الــدالالت فتبــدو وكأنهــا قــراءة متمنعــة؟
ليــس  أو  صعوبــة  هنــاك  كان  إذا  أعــرف  ال 
هنــاك، لكــن قــد تكــون هنــاك صعوبــة، وال أملــك 
وصفــة لحــل إشــكالية هــذه الصعوبــة، إال الوصفــة 
البســيطة والطبيعيــة وهــى معــاودة القــراءة، لربمــا 
مــا يمتنــع اآلن ينكشــف، فــإذا كان مــا يمتنــع عــن 
الفهــم يمتنــع لخلــل فــى الكتابــة وعــدم طواعيــة 
فــى اإلنشــاء والتعبيــر فلــن ينحــل، أمــا إذا كان 
مــا يمتنــع عــن الفهــم يمتنــع لفــروق فــى الخبــرات 
والتجــارب والختــالف وجهــات النظــر الختــالف 
النافــذة التــى تنظــر فيمكــن أن ينحــل مــع الزمــن 
أو ينكشــف، أمــا إذا كان خلــال فــى كتابتــى فلــن 

ــزداد مــع الوقــت.  ينحــل، ربمــا ي
قناعــى  فارتديــت  يســألنى\  »تلــكأ  تقــول 
القديــم\ ارتديــت الســراويل والنــوم والذكريــات\ 
ففوجــئ\ أن علــى وجهــه غيمــة« باعتبــار الشــاعر 
طفــال صغيــرا.. هــل يمكــن القــول بــأن عبدالمنعــم 

رمضــان أزلــى الطفولــة؟
كل الشــعراء أطفــال، لحظــة كتابــة الشــعر هــى 
اللحظــة التــى ال يمكــن أن تدخلهــا دون أن تكــون 
طفــال، أنــت أقــل معرفــة ممــا ســتكتبه، أنــت لســت 
متطلعــا حتــى علــى مــا ســتكتبه، ســتفتح نافــذة 
ال تعــرف مــا وراءهــا، أنــت الطفــل الــذى يلعــب، 
ــة إذا  ــه باألســاس لعــب، كل الكتاب الشــعر فــن لكن
لــم تكــن لحظــة فعلهــا مســكونة بــروح طفــل فهــى 
كتابــة ليســت صعبــة، فالكتابــة الشــائخة ليســت 
صعبــة، نحــن يصعــب علينــا فهــم الطفــل، كنــا 
فالشــاعر  الطفولــة،  مرحلــة  وتجاوزنــا  أطفــاال 
يعيدنــا إليهــا، تلــك لعبــة مــن ألعــاب 
الشــاعر الدائمــة، أن يعيدنــا إلــى 
ــد كل شــخص  ــا نحــن، يعي طفولتن
إلــى طفولتــه، الشــاعر إذا أبقــاك 
ناضــج،  كرجــل  مكانــك  فــى 
ــكل مــا يحــدث  مســتقر، فاهــم ب
حولــه، يســتطيع اإلجابــة عــن كل 
ســؤال فــال نفــع فــى القصيــدة.
النــدوات  إحــدى  فــى  قلــت 
نعيشــه  الــذى  »الواقــع  بــأن 
يرفــض إبراهيــم عبدالمجيد« 
ففــى ظنــك مــا هــو الواقــع 
حالــة  بنمــو  يســمح  الــذى 
وكيــف  الشــعرى؟  اإلبــداع 
بحجــم  مبدعــا  تــرى 
عبدالمجيــد؟  إبراهيــم 
واقعنــا  يرفضــه  ولمــاذا 

لمعــاش؟ ا
نــدوة  فــى  الــكالم  هــذا  ذكــرت 
فــى »رامتــان« بيــت طــه حســين، 
التــى  األولــى  المــرة  تكــن  ولــم 
وفــى  البيــت،  إلــى  فيهــا  أدخــل 
وهــى   - فيهــا  أدخــل  مــرة  كل 
طــه  أتخيــل   - قليلــة  مــرات 
حســين، أحســه وأحــس قلقــه، 
أمــا  بقلــق،  يصيبنــى  المــكان 
فهــو  عبدالمجيــد  إبراهيــم 
طويــل،  زمــن  منــذ  صاحبــى 
أطــول وأضخــم وأقــوى منــى، 
بشــأن  وسوســة  وأكســر 
يفتــرض  منــى،  المــرض 
ــه  ــى ل المــرض دائمــا، أتمن
جيــدة  بصحــة  يكــون  أن 
عنــه  الــكالم  أمــا  اآلن، 
ــام  فصــدر عــن حــب، ففــى أي
ــا  ــم أنه ــن نعل ــم نك ــا فــى لحظــة ل ــكالم كن هــذا ال
مــن  أفضــل  لحظــة  أو  فيــه،  نحــن  لمــا  تهيئنــا 
اللحظــة التــى نحــن فيهــا، أظــن أنــه لــو أقــام تلــك 
النــدوة مــرة ثانيــة اآلن، ربمــا ســأجد أن األمــر 
أكثــر ســوادا، وســأتحدث بســواد أشــد، نحــن ال 
ــا أن  ــا فــى مــكان يحــرم علين يمكــن أن نكــون كتاب
نفتــح أعيننــا، نحــن نختلــس النظــرة، نختلــس فتــح 
العيــن، نختلســها اختالســا، أمــا فتــح أعيننــا فهــم 
يصــرون علــى أن نــرى مــا يرونــه، وإذا أحببنــا أن 
نــرى مــا ال يرونــه زعمــوا أننــا - علــى األقــل - 

العميــان.  كتابــة  اآلن  نكتــب  نحــن  عميــان، 

حوار - بشري عبدالمؤمن

الغضب حماقة يا حورية

   صاحب متاهة اإلسكافى.. عبدالمنعم رمضان:

 نحن نكتب اآلن 
كتابة العميان

 مادمت لم
أصمت فأنا لم أعثر 

بعد على لغتى

 القصائد التى كتبتها 
إبان ثورة 25 يناير ال 

أحترمها وال أعتبرها شعرًا
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إلى دواوينى

ال أقدس الشعر!

إشراف - بشري عبدالمؤمن
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حق ولم يطبق

قــال أحمــد مهــران، محامــى عضــوات هيئــة 
التدريــس المنتقبــات، فــى جامعــة القاهــرة، إن 
المنتقبــات فــى مصــر لــم يواجهــن أى اعتــراض 
قــرار حظــر  القاهــرة، مبيًنــا أن  داخــل جامعــة 
ــم  ــن ل ــى عــام 2015 ولك ــاب صــدر ف ــداء النق ارت
ــى الرغــم مــن  ــة عل ــل الجامع ــذه مــن قب ــم تنفي يت
أحقيــة الجامعــة فــى تنفيــذه، ســواء كان هنــاك 

طعــن علــى الحكــم أو ال.
خاصــة  تصريحــات  فــى  »مهــران«  وأضــاف 
لـ»الطريــق« أنــه تــم الطعــن علــى القــرار، وصــدر 
رئيــس  قــرار  بتأييــد   ،2016 عــام  فــى  حكــم 
ــم تنفيــذه مــرة أخــرى مــن  ــم يت الجامعــة، ولكــن ل
قبــل رئيــس الجامعــة، علــى الرغــم مــن أن الحكــم 
ــم الطعــن  ــه ت ــا أن مشــمول بالنفــاذ المعجــل، مبيًن
العليــا  اإلداريــة  أمــام  أخــرى  مــرة  الحكــم  فــى 
وظلــت القضيــة أمــام المحكمــة لمــدة 5 ســنوات، 
إلــى أن صــدر حكــم اإلداريــة العليــا بتأييــد الحكــم 
الصــادر مــن قبــل ورفــض الطعن، إال أنه حتى اآلن 
لــم يتــم التنفيــذ الفعلــى للقــرار، قائــاً »الجامعــة 
لــم تنفــذ قــرار منــع عضــوات هيئــة التدريــس مــن 
ارتــداء النقــاب فــى أثنــاء المحاضــرات وبيقولــوا 

ــه«. ــذ مــن عدم ــدرس مســألة التنفي هن
فــى  نقصــا  هنــاك  أن  »مهــران«،  وأوضــح 
أعضــاء هيئــة التدريــس فــى الجامعــة، وإذا منعــت 
عضــوات هيئــة التدريــس المنتقبــات فــى الجامعــة 
النقــاب، سيســقط  ارتــداء  بســبب  العمــل،  عــن 
عــدد مــن الكليــات، لذلــك فــإن تنفيــذ قــرار منــع 
ارتــداء النقــاب أمــر صعــب، كمــا أن البنــات ليــس 
لديهــن أى مشــكلة فــى كشــف وجوههــن، لذلــك 

فــإن القضيــة تعــد ســهلة وبســيطة.
التدريــس  هيئــة  عضــوات  محامــى  وتابــع 

المنتقبــات فــى جامعــة القاهــرة، أنــه ليــس 
هنــاك أى خطــوات ســتتخذها عضــوات 

هيئــة التدريــس المنتقبــات، ألن الحكــم 
ــاب  ــا النق ــرار يحظــران ارتداءه والق
فقــط فــى أثنــاء المحاضــرة، قائــا 
»بعــد مــا يدخــل آخــر طالــب إلــى 
المــدرج ســيكون علــى الدكتــورة 
رفــع النقــاب وبــدء المحاضــرة 
الرتــداء  تعــود  االنتهــاء  وفــور 
ــة داخــل  ــاب بكامــل الحري النق
والكليــة  الجامعــى  الحــرم 
مــكان  كل  فــى  بــه  وتتحــرك 
كمــا تشــاء ومفيــش أى شــكل 
ألن  اتخــاذه  يمكــن  قانونــى 
يجــوز  ال  بــات  نهائــى  الحكــم 

فيــه«. الطعــن 
يراســل  أنــه  مهــران  وبّيــن 

المنظمــات  بعــض  ويخاطــب 
الحقوقيــة الخاصــة بحقــوق المــرأة، 

وســيقوم بعمــل استشــكال فــى التنفيــذ، 
الحكــم،  تنفيــذ  بوقــف  الطلــب  وســيتم 

النــص  دســتورية  بعــدم  الطعــن  ســيتم  كمــا 

لمخالفتــه  الحكــم،  دســتورية  وعــدم  القانونــى 
أحــكام الدســتور الســيما فيمــا يتعلــق بالحريــة 
الشــخصية وحــق المــرأة فــى العمــل، واإلخــال 
بمبــدأ المســاواة بيــن المــرأة المنتقبــة وغيرهــا 

النســاء. مــن 

مش كتير عندنا

قــال الدكتــور ماجــد نجــم، رئيس جامعــة حلوان، 
إن عــدد المنتقبــات مــن عضــوات هيئــة التدريــس 
ــى  ــوان، محــدود جــًدا »يتعــدوا عل فــى جامعــة حل

أصابــع اليــد«.
أن  خاصــة  تصريحــات  فــى  »نجــم«  وأوضــح 
منــع عضــوات هيئــة التدريــس مــن ارتــداء النقــاب 
فــى جامعــة حلــوان، ال ترقــى أن تكــون ظاهــرة 
منــع  قــرار  هاخــد  »مــش  قائــا  بالجامعــة، 
النقــاب  التدريــس  هيئــة  عضــوات  ارتــداء 
فــى الجامعــة إال بالتشــاور مــع الزمــاء 
تــدارس  ويتــم  الكليــات  عمــداء  مــن 
الموضــوع فــى الفتــرة الحاليــة ألن 
أصابــع  علــى  يزيــد  ال  عددهــم 

كلهــا«. الجامعــة  فــى  اليديــن 
وتســاءل رئيــس جامعــة حلوان، 
قــرار  اتخــاذ  حالــة  فــى  أنــه 
بمنــع عضــوات هيئــة التدريــس 
المنتقبــات مــن ارتــداء النقــاب 
المحاضــرات  أثنــاء  فــى 
مشــكلة  خلــق  فــى  سيتســبب 

مــن ال مشــكلة.

من حقهن ارتداؤه

جامعــة  رئيــس  ســبع،  مجــدى  الدكتــور  نفــى 
طنطــا، منــع عضــوات هيئــة التدريــس مــن ارتــداء 

ــة. ــى الجامع ــاب ف النق
خاصــة  تصريحــات  فــى  »ســبع«  وأوضــح 
لـ»الطريــق« أنــه عندمــا حظــرت جامعــة القاهــرة 
ارتــداء النقــاب علــى عضــوات هيئــة التدريــس 
أمــام  للمحاضــرات  إلقائهــم  أثنــاء  فــى  كان 
الطــاب ولكــن ليــس بدخــول العضــوات إلــى حرم 
الجامعــة بالنقــاب، مؤكــًدا أن هنــاك فرقــا كبيــرا 
بيــن منــع النقــاب فــى أثنــاء عمليــة التدريــس وبين 
منــع النقــاب فــى حــرم الجامعــة فــى المطلــق.

الغــرض  أن  طنطــا  جامعــة  رئيــس  وبيــن 
مــن قــرار منــع ارتــداء النقــاب علــى عضــوات 
خــال  القاهــرة  جامعــة  فــى  التدريــس  هيئــة 
المحاضــرات، ألنــه سيتســبب فــى تقليــل التفاعــل 
لذلــك  التدريــس،  هيئــة  وعضــو  الطالــب  بيــن 
أصــدرت المحكمــة حكمهــا بمنــع النقــاب علــى 
عضــوات هيئــة التدريــس فــى أثنــاء المحاضرات.

وأكــد الدكتــور مجــدى ســبع، أن األمــر ليــس 
بمصلحــة  متعلــق  ولكنــه  باألخــاق  عاقــة  لــه 
مــع  والتواصــل  تفاعلهــم  زيــادة  فــى  الطــاب 

التدريــس. هيئــة  عضــوات 

غير مضر

ــز، استشــارى الطــب  ــور جمــال فروي ــال الدكت ق
النفســى، إنــه هنــاك 3 وظائــف ال يجــوز بها ارتداء 
النقــاب »الممرضــات – الطبيبــات – المعلمــات 
المرحلــة  إلــى  األطفــال  ريــاض  مرحلــة  مــن 
االبتدائيــة«، مبيًنــا أنــه ماعــدا ذلــك يمكــن للمــرأة 

ارتــداء النقــاب فــى كل الوظائــف األخــرى.
خاصــة  تصريحــات  فــى  فرويــز  وأوضــح 
ــع النقــاب  لـ»الطريــق« أن الســبب فــى ضــرورة من
فــى هــذه الوظائــف الـــ3 فقــط، ألن التفاعــل بها له 
ــى الفئــات مثــل »المرضــى، واألطفــال«،  تأثيــر عل
وهــم فــى حاجــة للشــعور باألمــان فــى األشــخاص 
ــاج  ــًا »المريــض محت ــون معهــم، قائ الذيــن يتعامل
ــى بتعالجــه لمــا  ــة الل يطمــن للممرضــة أو الطبيب
يشــوف وشــها واألطفــال الزم يتعاملــوا مــع معلمــة 

وشــها واضــح لهــم«.
وأكــد استشــارى الطــب النفســى، أنــه ال عاقــة 
أو تأثيــر مــن النقــاب على طــاب المرحلة الثانوية 
أو الجامعــة، فــى التفاعــل مــع المعلمــة أو عضــو 
هيئــة التدريــس المنتقبــة، قائــا »مــن الســواقة 
للمهندســة مفيــش تأثيــر للنقــاب علــى التفاعــل مع 
اآلخريــن غيــر للممرضــات والطبيبــات ومعلمــات 

المرحلــة االبتدائيــة وروضــة األطفــال«.

الزم الطالب يشوف

علــم  اســتاذ  الخولــى،  حســن  الدكتــور  قــال 
االجتمــاع واالنثروبولوجيــا، إنــه ال يجــوز ارتــداء 
النقــاب فــى أثنــاء المحاضــرات مــن قبــل عضــوات 
تأثيــر  لمــا يخلفــه مــن  التدريــس، وذلــك  هيئــة 

ســلبى علــى الطالــب فــى تلقــى المعلومــات.
خاصــة  تصريحــات  فــى  »الخولــى«  وأضــاف 
الرتــداء  االجتمــاع  علــم  تفســير  أن  لـ»الطريــق« 
النقــاب مــن قبــل عضــوات هيئــة التدريــس، يمثــل 
الطالــب  »الزم  قائــا  طبيعيــة«،  غيــر  »ظاهــرة 
يكــون مطمــن للــى بتشــرح لــه المنهــج ومفيــش 

النقــاب«. وراء  للشــخصية  إخفــاء 
وأكــد اســتاذ علــم االجتمــاع واالنثروبولوجيــا أنــه 
البــد علــى عضــوات هيئــة التدريــس فــى مختلــف 
الجامعــات االمتثــال لقــرار الجامعــات فــى منــع 
وفــى  المحاضــرات،  أثنــاء  فــى  النقــاب  ارتــداء 
ــى  ــرار نهائ ــه ق ــة القــرار العقــاب ألن ــة مخالف حال

ــا. ــح تامــا وبات وحكــم أصب

النقاب

 محامى عضوات هيئة التدريس المنتقبات فى جامعة القاهرة: سنطعن فى عدم 
دستورية القرار والتنفيذ  رئيس جامعة حلوان: عضوات هيئة التدريس المنتقبات عندنا 

عددهن قليل  أستاذ علم االجتماع: »الزم الطالب يشوف عضو هيئة التدريس«

 رئيس جامعة طنطا: لم أمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات 
من ارتداء النقاب  استشارى األمراض النفسية: »النقاب ملوش تأثير 

على التفاعل بين طالب الجامعة وعضو هيئة التدريس«

تتواصــل أزمــة ارتــداء النقــاب فــى الجامعــات، التــى اشــتعل فتيلهــا فــى جامعــة القاهــرة علــى يــد 
ــا،  ــة حينه ــا للجامع ــا كان رئيس ــبتمبر 2015 عندم ــى س ــرارا ف ــدر ق ــذى أص ــار ال ــر نص ــور جاب الدكت
بحظــر النقــاب بيــن عضــوات هيئــة التدريــس، ولكــن 80 باحثــة منتقبــة فــى الجامعــة، رفعــن دعــاوى 
أمــام محكمــة القضــاء اإلدارى إللغــاء قــرار الجامعــة، لكــن المحكمــة أيدتــه فــى 19 ينايــر 2016، كمــا 

أيدتــه أيضــا المحكمــة اإلداريــة العليــا.
وتأكيــًدا علــى ذلــك، أقــرت المحكمــة اإلداريــة العليــا قــرار جامعــة القاهــرة بحظــر ارتــداء النقــاب 
ــل  ــق التواص ــاب يعي ــى أن النق ــا إل ــى قراره ــة ف ــتندت المحكم ــس، واس ــة التدري ــوات هيئ ــن عض بي
ــى  ــره ف ــول مصي ــداًل ح ــار ج ــذى أث ــر ال ــو األم ــة، وه ــة التعليمي ــاء العملي ــة أثن ــتقبال المعلوم واس

ــة. ــفيات الجامعي ــك المستش ــدارس وكذل ــرى والم ــات األخ الجامع

دعاء راجح

صراع الحقيقة 

والسراب

فى الجامعات



طريقنا.. وهنكمله

تحقيقات  الثالثاء 11 / 02 / 042020

منار مجدى

هنا الكارثة
تنتشــر مصانــع الكارتيــه ومســليات األطفــال 
القاتلــة  بالمناطــق الشــعبية، وباألخص منطقة 
البرابــرة  ودرب  والبســاتين  وامبابــة  لعبــة 
أن  علــى  ويحــرص أصحابهــا  البحــر،  وبــاب 
تكــون بعيــدة عــن أعيــن الحمــات التفتيشــية 
بعــد  والصحــة  التمويــن  مــن  والرقابيــة 
تصنيفهــا كمــواد ضــارة بالصحــة، ومازالــت 
تواصــل عملهــا فــى تحــد، ويحــرص الجميــع 

علــى صناعتهــا بغــرض الربــح فقــط.
ألــوان  حافظــة،  مــواد  ملوثــة،  زيــوت 
ــات تدخــل فــى  ــذرة، مكون ــذور ال ــة، وب صناعي
والســناكس  والكارتيــه  الشيبســى  صناعــة 
صحــة  تدمــر  التــى  المقليــة  والمقرمشــات 

حياتهــم. تنهــى  وتــكاد  االطفــال 
مصانــع بيــر الســلم تجدهــا أســفل العمــارات 
الســكنية أو داخــل حجــرات صغيــرة أو فــوق 
أســطح العمــارات فــى المناطــق العشــوائية، 
إضافــة  عمــال،   ٥ إلــى   ٤ بالمصنــع  ويعمــل 
إلــى صاحــب المصنــع، بضائعهــم تبــاع بســرعة 

والــذى  أســعارها،  انخفــاض  بســبب  البــرق 
المســتعملة  الرخيصــة  المــواد  إلــى  يرجــع 
ــة المصــدر  ــى تكــون مجهول ــع والت فــى التصني

وبعيــدة عــن أجهــزة الرقابــة. 
سرطان األطفال

ارتفــاع  للســموم،  القومــى  المركــز  كشــف 
 20 مــن  بالســرطان  األطفــال  إصابــة  نســبة 
تنــاول  بســبب  ســنويا  ألــف   100 إلــى  ألفــا 
العديــد  فــى  كبيــر  بشــكل  الفاســد  الغــذاء 
ذات  والمتعــددة  المختلفــة  األطعمــة  مــن 
مكســبات الطعــم والرائحــة واأللــوان الصبغيــة 
أو  الحلــوى  فــى  وباألخــص  المســرطنة، 
المصنعــة  اللحــوم  ومنتجــات  المشــروبات 
ــه  ــوان المبهــرة، وهــذا مــا يعتمــد علي ذات األل
ــى تعمــل  ــع والشــركات الت ــن المصان ــر م الكثي
محاســبة  أو  رقابــة  دون  الســلم،  بيــر  تحــت 
لجــذب األطفــال لشــراء وتنــاول تلــك الحلــوى 

بشــراهة.
مصدرهــا  الملونــة  الصبغــات  تلــك  ولكــن 
دهانــات  ألــوان  بعضهــا  »البتركيمياويــات«، 

لهــا  وأحذيــة  جلــود  صبغــات  أو  حوائــط 
كالتســمم  ومتعــددة،  مختلفــة  كثيــرة  أضــرار 
ــرة  ــا بكث ــوى، وتناوله والســرطان والفشــل الكل
حيــث  بالســرطان،  األطفــال  اصابــة  يســبب 
ــات النشــطة، وســرعة  ــال بالجين ــع األطف يتمت
نموهــم تجعــل اســتهاك الجســم مــن هــذه 
أكثــر مــن أى مرحلــة  الصبغــات المســرطنة 

أخــرى.   عمريــة 
أغذية فاسدة

فــى البدايــة، تحدثنــا مــع الدكتــورة 
أمــراض  أســتاذ  ســعدالدين،  كريمــة 
الفيروســات والمناعــة بجامعــة األزهر، 

لمكافحــة  القوميــة  اللجنــة  وعضــو 
أن  أكــدت  والتــى  الكبديــة،  الفيروســات 

ــة  ــة فــى األغذي ــة كامن ــاك عوامــل مرضي هن
الفاســدة ال تــرى بالعيــن المجــردة كالجراثيــم 
والفيروســات والطفيليــات الصغيــرة بأنواعهــا 

المختلفــة.
تشــمل  التصنيــع  مكونــات  أن  وأضافــت 
المبيــدات  كبقايــا  الكيميائيــة  الملوثــات 

ومفــرزات العوامــل الممرضــة أو الباثوجيــن، 
والتــى تلــوث الطعــام وتســبب المــرض وقــد 
ــد األفــراد  ــاره للمــوت، وباألخــص عن تصــل آث
وضعيفــى  والمســنين  كاألطفــال  الضعفــاء 
المصــاب  كان  لــو  أو  والحوامــل،  المناعــة 
بالمــرض يعانــى مــن حالــة مرضيــة ســابقة.
ولفتــت اســتاذ أمــراض الفيروســات إلــى 
مــن  يهربــون  المصانــع  هــذه  أصحــاب  أن 
الســتخدامهم  الصحيــة  الرقابيــة  الجهــات 
الصناعيــة  المركبــات  مــن  العديــد 
فــى  المغشوشــة  والمــواد  الضــارة 
أعــراض  أكثــر  أن  صناعتهــم. وأضافــت 
المــرض المنقولــة بســبب الطعــام الملــوث 
شــيوعا تتمثــل فــى المغــص البطنــى والقــىء 
وآالم الــرأس أو العضــات وارتفــاع الحــرارة، 
بعــد  عــادة  األعــراض  هــذه  تظهــر  حيــث 
تنــاول الطعــام الملــوث بفتــرة تتــراوح مــن 
12 الــى 72 ســاعة، ومــن المحتمــل أن تظهــر 
مبكــرا بعــد نصــف ســاعة أو متأخــرة جــدا 

بعــد مــرور ٤ أســابيع.    

ــور محمــود عمــرو،  ــه، أكــد الدكت ومــن جانب
أســتاذ األمــراض المهنيــة بكليــة الطــب، جامعة 
القاهــرة، مؤســس المركــز القومــى للســموم 
المباشــر مــع هــذه  التعامــل  اإلكلينيكيــة، أن 
المنتجــات رديئــة الصنــع، يــؤدى الــى االصابــة 
الوقــت،  مــرور  مــع  بأمــراض عديــدة تظهــر 
حيــث إنــه يتــم تصنيعهــا مــن مــواد كيميائيــة 
الفعالــة  المــواد  يتــم اســتخاص  لــم  »خــام« 
مســتخدميها  وتصيــب  ســامة  وهــى  منهــا، 
بالعديــد مــن األمــراض، نظــراً لعــدم مطابقتهــا 
للمواصفــات القياســية، وأشــهر تلــك األمــراض 
الكلــى والكبــد الوبائــى والســرطانات، بجانــب 
األمــراض الجلديــة والحساســية، كمــا تتســبب 
ضمــور  فــى  المصــدر  مجهولــة  المنتجــات 
تأثيرهــا  الــى  باالضافــة  وليونتــه،  الجلــد 
الخطيــر علــى الجهــاز العصبــى، مــا يــؤدى إلــى 
تكبــد األفــراد والدولــة أمــواال طائلــة للعــاج 

مــن هــذه األمــراض. 

لجنــة  أعضــاء  مــن  عــدد  أعــرب  المتوقــع،  عكــس  علــى 
الزراعــة والــرى بالبرلمــان عــن رفضهــم التــام لطلــب اإلحاطــة 
قــرار  بشــأن  الشــيخ  عبدالحميــد  النائــب  بــه  تقــدم  الــذى 
الحكومــة الخــاص بمنــع المواطنيــن وبصفــة خاصــة الفاحــون 
ــن  ــرب م ــواء المواشــى والدواجــن بالق ــر إلي ــة حظائ ــن إقام م

المناطــق الســكنية أو علــى األراضــى الزراعيــة.
وأكــد النائــب فــى طلبــه أن هنــاك فاحيــن يســتفيدون مــن 
ــة،  ــاة كريم ــى حي ــرزق والحصــول عل ــر لكســب ال ــك الحظائ تل
كمــا أن بعــض الشــباب يســتخدمونها كمشــروعات صغيــرة 
كنــوع مــن أنــواع مواجهــة البطالــة، إال أن أعضــاء لجنــة الزراعة 
يــرون أن قــرار الحكومــة صائــب ويصــب فــى صالــح الفاحيــن 

والدولــة وال يجــور علــى حــق أحــد.. وإليكــم التفاصيــل..
لم يصلنا الطلب 

الزراعــة  لجنــة  رئيــس  الحصــرى،  هشــام  العقيــد  قــال 
بمجلــس النــواب، إن اللجنــة لــم يصلهــا طلــب اإلحاطــة الــذى 
تقــدم بــه النائــب فــى هــذا الشــأن حتــى اآلن، مؤكــًدا أن قــرار 
منــع الفاحيــن مــن إقامــة حظائــر للمواشــى والدواجــن علــى 

األراضــى الزراعيــة بحاجــة إلــى دراســة دقيقــة.
وأوضــح »الحصــرى«، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، أن 
دراســة القــرار ســتعمل علــى تعريــف المواطنيــن بفوائــد القــرار 
وأضــراره، مؤكــًدا أنــه ســيتم اتخــاذ القــرار الــازم فــى ضــوء 

الدراســة الدقيقــة للصالــح العــام.
حفاًظا على الرقعة الزراعية

فــى ســياق متصــل، قــال صابــر عبدالقــوى، عضــو لجنــة 
الزراعــة بمجلــس النــواب، إن قــرار منــع الفاحيــن مــن إقامــة 
حظائــر إليــواء المواشــى والدواجــن فــى المناطــق الســكنية أو 
علــى األراضــى الزراعيــة يأتــى فــى إطــار رغبــة الدولــة فــى 

ــة. ــة الزراعي ــى الرقع ــاظ عل الحف
وأشــار »عبدالقــوى«، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، إلــى 
أن فتــرة الثــورة ومــا بعــد الثــورة شــهدت تعديــات كثيــرة علــى 
األراضــى الزراعيــة ســواء ســرقة أراضــى الدولــة لزراعتهــا أو 

إقامــة مبــان علــى هــذه األراضــى وتبويرهــا.
وأكــد أن الدولــة يجــب عليهــا التصــدى للمواطنيــن الذيــن 
تجــرأوا علــى تلــك األراضــى التــى تعــد »مربيــة أجيــال«، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فهــو يحتــرم طلــب اإلحاطــة الــذى تقــدم بــه 
ــاه بإعــادة النظــر فــى  ــا إي ــد الشــيخ، مطالًب النائــب عبدالحمي
أبعــاد قــرار المنــع الــذى ســينعكس باإليجــاب علــى صحــة 
المواطــن لــردع الفاحيــن مــن تحويــل الحظائــر إلــى مبــان 
مخالفــة فيمــا بعــد. وفــى الســياق ذاتــه، قــال ســيد أحمــد 
ــة الزراعــة بمجلــس النــواب، إن القــرار ال  عيســى، عضــو لجن
يظلــم الفاحيــن، ألن الحكومــة إذا تركــت المجــال لهــم بــدون 
رادع ســيقومون ببنــاء حظائــر للمواشــى والدواجــن ثــم يغيرونها 

لبيــوت ومنــازل لبيعهــا واإلتجــار بهــا فــى وقــت الحــق، متابًعــا: 
»وهناقــى األرض الزراعيــة عليــه العــوض فيهــا«. وأوضــح 
ــرار ســليم  ــق«، أن الق ــح خــاص لـ»الطري ــى تصري »عيســى«، ف
ألن إتاحــة الفرصــة للفاحيــن إلقامــة المبانــى والحظائــر علــى 
األرض الزراعيــة فيهــا خطــورة كبيــرة علــى األرض الزراعيــة، 
مؤكــًدا أن القــرار فــى صالــح الفــاح والدولــة، وعلــى الجميــع 

االلتــزام بــه.
القرار سليم

ســبق وتواصلــت جريــدة »الطريــق«، مــع مجــدى ملــك، وكيــل 
لجنــة الزراعــة بالبرلمــان، ليؤكــد فــى تصريــح خــاص أن القرار 
ال يشــوبه أى خطــأ ألن التجربــة أثبتــت أن المــزارع عندمــا 
تقــام فــى المناطــق الصحراويــة تحافــظ علــى البيئــة والصحــة، 
مــن خــال منــع انتقــال األمــراض والفيروســات ســواء لإلنســان 

أو للحيــوان.
وأضــاف »ملــك«، أن إقامــة مــزارع للمواشــى والدواجــن تضر 
بالبيئــة والصحــة وال تحافــظ علــى الرقعــة الزراعيــة الموجــودة 
فــى الــوادى القديــم، كمــا أنــه يجــب أال تكــون هــذه الحظائــر 

ماصقــة للكتــل الســكنية أو مقامــة علــى أراض زراعيــة.

تصنيع الموت
الشيبسى والشيتوس والكورن.. 

قاتل تحت »بير السلم«
رغم تحذيرات وزارتى الصحة والتموين وحمالت ضبط مصانع بير 

السلم التى تمارس عملها فى تصنيع الشيبسى والكورن والكارتيه 
على مدى أعوام، إال أن هناك اقباال كبيرا على شراء هذه النوعية 
المضرة من المسليات بجميع المحافظات، ولم يقتصر األمر على 

ذلك فقط، بل تطور الوضع إلى أن تلك المنتجات المغشوشة 
تباع على المأل وأمام مدارس األطفال.. »الطريق« اخترقت مصانع 

الموت..

 خبراء
التغذية: تحتوى 
على مواد سامة 

وزيوت ملوثة 
وتسبب
السرطان

بوسي أبوالعز ونورا أبوالعز

منار مجدى

 »زراعة النواب«: القرار فى صالح الفالح.. وسيلة للتحايل للبناء عليها  لم يصلنا القرار ويحتاج إلى دراسة للتعرف على فوائده وأضراره

حظر بناء »الزرايب«.. معركة جديدة تحت »القبة«

فــى الوقــت الــذى تســعى فيــه وزارة التربيــة والتعليــم 
والتعليــم الفنــى لتطبيــق التجربــة الصينيــة فــى المــدارس 
فيــروس  بانتشــار  الــوزارة  اصطدمــت  بمصــر،  الفنيــة 
كورونــا المســتجد فــى الصيــن والــذى قتــل نحــو 700 
شــخص وأصــاب نحــو 20 ألفــا آخرين طبقــا لاحصائيات 
المتداولــة، ولــم يقتصــر األمــر عنــد ذلــك الحــد، بــل انتقــل 

ــم. ــدان العال ــل لعــدد مــن بل الفيــروس القات
وعلــى الرغــم مــن إقامــة المدرســة الفنيــة المتقدمــة 
ــى تعتمــد بشــكل  ــة نصــر، الت ــة بمدين ــا الصيان لتكنولوجي
مباشــر علــى المقــررات الدراســية الصينيــة، إال أن هنــاك 
تخوفــا لــدى البعــض بعــدم قــدرة الــوزارة علــى االســتمرار 
فــى تطبيــق هــذه التجربــة التــى تعتمــد علــى ورش »لوبــان« 

الفنيــة.
مــن  مجموعــة  أرســلت  وأن  ســبق  الــوزارة  أن  كمــا 
ــق  ــم طــرق تطبي ــن لتعل ــى الصي ــن إل المدرســين المصريي
هــذه التجربــة وكيفيــة اســتخدام ورش »لوبــان« لتصنيــع 
وغيرهــا  الســيارات  وكذلــك  اآللــى،  الحاســب  أجهــزة 
مــن الصناعــات الخفيفــة فــى مصــر، فضــًا عــن إعــان 
الــوزارة أنــه جــار التباحــث مــع الجانــب الصينــى لتدريــس 

اللغــة الصينيــة فــى المــدارس المصريــة كلغــة ثانيــة.
لكــن كمــا يقــول المثــل المصــرى »الحلــو ميكملــش«؛ 
فيــروس  بســبب  الزيــارات  هــذه  بعــض  توقفــت  حيــث 
كورونــا، مــا دعــا البعــض للتســاؤل حــول إمكانيــة اســتبدال 
حــول  األخــرى  التســاؤالت  مــن  وعــدد  التجربــة،  هــذه 
ومصيــر  الصيــن،  فــى  المتواجديــن  المدرســين  وضــع 

»ورش لوبــان« فــى مصــر، وغيرهــا مــن األســئلة.. وإليكــم 
التفاصيــل..

المدارس بخير 
قــال الدكتــور طــارق شــوقى، وزيــر التربيــة والتعليــم 
إن  لـ»الطريــق«،  خــاص  تصريــح  فــى  الفنــى،  والتعليــم 
المقــرر  الصينيــة  والتجربــة  بخيــر  الفنيــة  المــدارس 
تطبيقهــا فــى مصــر مســتمرة وال عاقــة لهــا بموضــوع 

الصيــن. فــى  الكورونــا  فيــروس  انتشــار 
مدرسونا بخير

وفــى ســياق متصــل، قــال الدكتــور محمــد مجاهــد، 
نائــب وزيــر التعليــم لشــؤون التعليــم الفنــى، إنــه ال يوجــد 
فــى مصــر حتــى اآلن ســوى مدرســة واحــدة فقــط تطبــق 
مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  إلــى  مشــيًرا  الصينيــة،  التجربــة 
تجهيزهــا فــى شــهر ديســمبر الماضــى، وكان هنــاك خبراء 
صينيــون قــد قامــوا بتركيــب ماكينــات حديثــة للغايــة فــى 
وكذلــك  الحاســب  لمجــال  المخصــص  التصنيــع  مــكان 

الســيارات.
وأضــاف »مجاهــد«، فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، 
ــن  ــن يســتمر فــى الصي ــا المســتجد ل ــروس الكورون أن في
ــادرون  ــة وق ــزون للغاي ــن متمي ــد، الســيما أن الصينيي لألب
علــى التغلــب علــى مثــل هــذه الفيروســات واألوبئــة فــى 
أقــرب وقــت ممكــن، مشــيًرا إلــى أن المدرســة المصريــة 
التــى تطبــق التجربــة الصينيــة هــى مدرســة تكنولوجيــا 

ــى. ــادى األهل ــة نصــر بجــوار الن ــى مدين ــة ف الصيان
وأوضــح الدكتــور محمــد مجاهــد، أن هــذه المدرســة 

بمدرســة  الخامســة  وكذلــك  الرابعــة  الفرقــة  طــاب 
تكنولوجيــا الصيانــة فــى تخصصــات دقيقــة ومتقدمــة، 
مؤكــًدا أن طــاب هــذه المدرســة ســيحصلون علــى فــرص 
عمــل جيــدة بعــد التخــرج، كمــا يمكنهــم فتــح »بيزنــس« 
خــاص بهــم، فضــًا عــن إمكانيــة دخولهــم الجامعــات.

كمــا أكــد »مجاهــد«، أن التجربــة الصينيــة تســتطيع 
تطويــر التعليــم الفنــى المصــرى مــن خــال هــذه المدرســة 
 3 سيســتغرق  األمــر  هــذا  لكــن  لهــا،  التابعــة  والــورش 
ســنوات أو عاميــن، وذلــك قبــل وصــول طــاب الفرقــة 
ــرة ســيتم  األولــى إلــى الفرقــة الرابعــة، وخــال هــذه الفت
تــم  أنــه  إلــى  مشــيًرا  المصرييــن،  المدرســين  تدريــب 
بالفعــل إرســال مجموعــة مــن المدرســين المصرييــن فــى 
شــهر يوليــو الماضــى إلــى منطقــة فــى الصيــن تســمى 

»بيــان جيــن« علــى بحــر الصيــن.
المدرســين  أن  مجاهــد،  محمــد  الدكتــور  وأوضــح 
ــق هــذه  ــى تطبي ــن عل ــم تدريبهــم فــى الصي ــن يت المصريي
بخيــر  أنهــم  مؤكــًدا  الفنيــة،  المــدارس  فــى  التجربــة 
والمنطقــة المتواجديــن بهــا بعيــدة جــدا عــن المناطــق 
المنتشــر فيهــا فيــروس الكورونــا، مشــيًرا إلــى أن الصيــن 
لديهــا 1.3 مليــار شــخص، والمصابــون بهــذا الفيــروس 
ــن الســكان،  ــم م ــع هــذا الك ــة م ــة بالمقارن أعدادهــم قليل

لــذا ال داعــى لهلــع البعــض.
لن نرسل آخرين 

وتابــع: »علــى الرغــم مــن ذلــك لــن نقــوم بإرســال أى 
الصحــة  منظمــة  إعــان  بعــد  إال  آخريــن  مدرســين 

ســنوات،   ٥ لمــدة  فيهــا  الدراســة  تتــم  متقدمــة  فنيــة 
والــوزارة تتعامــل مــع الصيــن منــذ عــام وتــم اختيــار هــذه 
المدرســة لتصبــح مقــرا لورشــة لوبــان، مشــيًرا إلــى أن 
»لوبــان« هــو رجــل مشــهور فــى تاريــخ الصيــن؛ حيــث كان 
ــون  ــوم الصيني ــذا يق ــرا، ل ــا كبي ــا ومعماري مخترعــا عظيم
بتخليــد اســمه مــن خــال إنشــاء ورش لوبــان فــى كل دول 

ــم. العال
الــوزارة تدعــم فكــرة اســتخدام هــذه  إلــى أن  ولفــت 
الــورش ومازالــت تســتخدمها فــى المقــررات التــى يدرســها 

الفيــروس  مــن  خاليــة  أصبحــت  الصيــن  أن  العالميــة 
تماًمــا«، مؤكــًدا أن المدرســين الذيــن مازالــوا فــى الصيــن 
بخيــر وطلــب منهــم إعــداد مقــررات لتدريســها لزمائهــم 
المعلميــن وكذلــك الطــاب، وأنــه مــازال هنــاك تواصــل 
معينــة  مقــررات  إرســال  يتــم  حيــث  الصينييــن؛  مــع 
ــارات  لمراجعتهــا، لكــن لألســف الشــديد كانــت هنــاك زي
مقــررة لــن تســتطيع الــوزارة إجراءهــا، فــى حيــن أن هنــاك 
تباحثــا بيــن الــوزارة والصيــن إلدخــال اللغــة الصينيــة فــى 

المــدارس المصريــة عموًمــا.
واســتطرد نائــب وزيــر التعليــم لشــؤون التعليــم الفنــى 
ــوزارة تــدرس إدخــال اللغــة الصينيــة   ــًا، إن ال ــه قائ حديث
كلغــة أجنبيــة ثانيــة بعــد اإلنجليزيــة بدايــة مــن الصــف 
أخــرى  لغــات  هنــاك  أن  إلــى  اإلعــدادى، مشــيًرا  األول 
)األلمانيــة،  مثــل:  المصريــة  بالمــدارس  تدريســها  يتــم 
اللغــة  أن  والحقيقــة  إلــخ(،  واإليطاليــة...  الفرنســية، 
الصينــى  االقتصــاد  تعاظــم  نتيجــة  انتشــرت  الصينيــة 

للعالــم. الصينيــة  والشــركات  المنتجــات  وغــزو 
ــة كثيــرة وبهــا  ولفــت إلــى أن مصــر بهــا شــركات صيني
أشــخاص صينيــون ويجــب أال نخــاف منهــم طالمــا أنهــم 
ليســوا بالقــرب مــن مناطــق انتشــار الوبــاء، الســيما أن 
الصينييــن اســتطاعوا إنشــاء مستشــفى فــى 6 أيــام فقــط، 
كمــا أن انتشــار األوبئــة ليــس مقصــورا علــى الصيــن، الفًتــا 

»كورونا« يهدد تجربة المدارس الصينية بمصر
 وزير التعليم: المدارس بخير والتجربة مستمرة وليس لها عالقة بالفيروس
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نهلة المحروقى

مى الكنانى

ــب  ــة المنصــورة، بتخري ــا »المحــاوى« بمدين ــا في ــت إليه ــا آل ــى له ــة يرث حال
متعمــد علــى مــدار 11 عاًمــا، بهــدف تدميــر قيمتهــا األثريــة، وإخراجهــا مــن 
تعــداد المبانــى ذات الطــراز المعمــارى المتميــز، وهدمهــا وتشــييد بــرج ســكنى.

تعــد الفيــا التــى أنشــأها محمــود أفنــدى محمــد الشــناوى عــام 1929، تحفــة 
معماريــة ذات طــراز أرســتقراطى فريــد، وتقــع فــى إحــدى أرقــى المناطــق 
ــة، وتتميــز  ــاوى« بشــارع الجمهوري ــة المنصــورة، بجــوار مرســى »الملكــة ن بمدين
بثرائهــا الفنــى، وبهــا جداريــات وزخــارف وأعمــال فنيــة وتطبيقيــة جعلتهــا تحفــة 

معماريــة تطــل علــى فــرع النيــل، وتســتقطب محبــى التــراث والتميــز.
أكثــر مــن 11 عاًمــا دمــرت خالهــا معالــم الفيــا، لتصبــح عجــوًزا يحيــط 
بهــا الخــراب، وهــا هــو التاريــخ ُيبكــى رفقــاء عايشــوها ســنوات طويلــة، دون أى 

تحــرك مــن المســؤولين.
يقــول مهنــد فــودة، منســق مبــادرة »أنقــذوا المنصــورة« المعنيــة بالحفــاظ علــى 
التــراث بمحافظــة الدقهليــة، إن الفيــا تــم تســجيلها ضمــن المبانــى ذات الطــراز 
المعمــارى المتميــز مرتيــن، األولــى بقــرار المحافــظ فــى مايــو عــام 2007، بعدما 
تقــدم ورثــة »الشــناوى« بطلــب معاينــة بغــرض هدمهــا، وبعدمــا فشــلوا قامــوا 

ببيعهــا ألحــد المســتثمرين، والثانيــة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء عــام 2016.
ويضيــف أنــه تــم بيــع الفيــا ألكثــر مــن مشــتٍر منــذ تســجيلها، وتعرضــت 
لعمليــة تخريــب منظــم ومتعمــد، حيــث تــم إضــرام النيــران بهــا مرتيــن، األولــى 
فــى عــام 2009، والثانيــة فــى عــام 2011، بغــرض إخراجهــا مــن تعــداد المبانــى 

ــا. ــرج ســكنى ضخــم مكانه ــا وإنشــاء ب ــزة، وتســهيل هدمه الممي
ويوضــح أن الفيــا تتكــون مــن طابقيــن، وكانــت تضــم قاعــة مســرح بالطابــق 

األرضــى، وجراجــا تحــت األرض للســيارات، كمــا زينــت اللوحــات الزيتيــة 
والزخــارف جدرانهــا وبعــض األســقف، وأغلــق مالكهــا نصــف الطابــق 
بالطــوب، وقضــت الحرائــق علــى كل ذلــك، وتدهــورت حالتهــا  الثانــى 

اإلنشــائية.
ويشــير فــودة إلــى أنــه بعــد مناشــدات عــدة لجميــع محافظــى الدقهليــة 
ــة للفيــا، قــرر المحاســب حســام  ــى القيمــة التراثي بضــرورة الحفــاظ عل
إمــام، المحافــظ األســبق، إحالــة واقعــة التدميــر للنيابــة العامــة، ولــم 
يتحــرك ســاكًنا بعدهــا، حتــى وجــه الدكتــور كمــال شــاروبيم، المحافــظ 
الســابق، ببنــاء ســور حولهــا لحمايــة المدرســة المجــاورة، مــا يعتبــر نوًعــا 

ــى. ــم المبن ــر معال مــن التشــويه بتغيي
ــس  ــادرة »أنقــذوا المنصــورة«، مناشــدته لرئاســة مجل وجــدد منســق مب
الــوزراء بنــزع ملكيــة الفيــا التراثيــة أســوة بفيــا »أجيــون« باإلســكندرية، 

واالســتفادة مــن قيمــة معماريــة ارســتقراطية مميــزة.

لــم يكــن الصــراع بيــن المذاهــب والفــرق اإلســامية 
حكــًرا علــى الســنة والشــيعة كمــا يعتقــد كثيــرون، فقــد 
ــن اِلفــرق  ــا، بي ــا دامًي ــخ اإلســامى صراًع شــهد التاري
والمذاهــب الســنية كذلــك؛ فقهــى وعقــدى.. »الطريــق« 

ترصــد أشــهر تلــك الحــروب والفتــن.
أولى الفتن

بيــن  كانــت أوالهــا مــا حــدث ســنة 393 هجريــة 
الشــافعية والحنفيــة ببغــداد، وكان ســببها أن شــيخ 
الشــافعية أبــا حامــد  الــذى اســتطاع أن ُيؤثــر فــى 
بتحويــل  وُيقنعــه  باللــه،  القــادر  العباســى  الخليفــة 
القضــاء مــن الحنفيــة إلــى الشــافعية، فلمــا فعــل ذلــك 
احتــج الحنفيــة ودخلــوا فــى مصادمــات مــع الشــافعية.

فتنة خراسان
الفتنــة الثانيــة حدثــت بمدينــة مــرو ببــاد ُخراســان 
بيــن الشــافعية والحنفيــة، عندمــا غّيــر الفقيــه منصــور 
بــن محمــد الســمعانى المــروزى 489 هجريــة مذهبــه، 
فانتقــل مــن المذهــب الحنفــى الــذى اعتنقــه طــوال 
ثاثيــن ســنة إلــى الشــافعى، وأعلــن ذلــك بــدار اإلمــارة 
والشــافعية،  الحنفيــة  أئمــة  بحضــور  مــرو،  بمدينــة 
فاضطــرب البلــد لذلــك، بيــن الشــافعية والحنفيــة، 
ودخلــوا فــى قتــال شــديد، وعّمــت الفتنــة المنطقــة 
كلهــا، مــا اضطــر الســمعانى للخــروج مــن مدينــة مــرو.

فتنة الحنابلة
والشــافعية  الحنابلــة  بيــن  الثالثــة  الفتنــة  حدثــت 
ــى  ــا ُتوف ــه عندم ــك أن ــة، وذل ــداد ســنة 573 هجري ببغ
خطيــب جامــع المنصــور محمــد بــن عبداللــه الشــافعى 
ســنة 537 هجريــة، ومنــع الحنابلــة مــن دفنــه بمقبــرة 
ــا،  اإلمــام أحمــد بــن حنبــل؛ ألنــه شــافعى وليــس حنبلّيً

فحدثــت فتنــة بيــن اتبــاع المذهبيــن تدخــل علــى إثرهــا 
الخليفــة العباســى المقتفــى وأوقفهــا، وأفشــل محاولــة 
الحنابلــة منــع دفــن المتوفــى بمقبرتهــم، وأمــر بدفنــه 

فيهــا.
ليالى أصفهان

ببــاد  بأصفهــان  الكبــرى  الرابعــة  الفتنــة  وقعــت 
فــارس بيــن فقهــاء أصحــاب المذاهــب ســنة 

عبداللطيــف  وتقدمهــا  هجريــة،   560
الُخجّنــدى الشــافعى، ضــد مخالفيــه 

مــن المذاهــب األخــرى، واســتمر 
ــن لمــدة 8  ــن الفريقي ــال بي القت
أيــام، ُقتــل منهــم خلــق كثيــر، 
منــازل  وُخّربــت  وأُحرقــت 

كثيــرة.
الخامســة،  الفتنــة  أمــا 
ــا، بيــن  فكانــت بأصفهــان ثانًي

الشــافعية والحنفيــة فــى ســنة 
ــر  ــا كثي ــة، ووقــع فيه 582 هجري

مــن القتــل والنهــب والدمــار.
فتنة الخوازمى

المذاهــب  بيــن  الفتــن  سادســة  كانــت 
الفقهيــة الســنية، مــا وقــع بيــن الشــافعية والحنفيــة 
الخوارزمــى  الوزيــر  زمــن  فــى  أيًضــا  مــرو  بمدينــة 
هجريــة،   596 ســنة  الُمتوفــى  علــى  بــن  مســعود 
فالوزيــر كان متعصًبــا للشــافعية، فبنــى لهــم جامًعــا 
بمــرو مشــرًفا علــى جامــع للحنفيــة، فغضــب الحنفيــة 
عنيفــة  فتنــة  واندلعــت  الجديــد،  الجامــع  وأحرقــوا 
مدمــرة بيــن الطائفتيــن، حتــى ذكــر الرحالــة ياقــوت 

عمهــا  أصفهــان  مدينــة  أن  626هجريــة  الحمــوى 
الخــراب؛ بســبب كثــرة الفتــن والتعصــب بيــن الشــافعية 

والحنفيــة. 
ــا بســبب التعصــب  ــرى خرابً ــة ال وقــد شــهدت مدين
للمذاهــب، فكانــت الحــروب بيــن الشــافعية والحنفيــة 
مــن  يبــق  ولــم  الشــافعية،  بانتصــار  انتهــت  قائمــة، 
ولــم  مذهبــه.  ُيخفــى  مــن  إالَّ  الحنفيــة 
تتوقــف الفتــن والصراعــات بيــن أبنــاء 
شــهدت  كمــا  الســنية،  المذاهــب 
مــن  العديــد  اإلســامية  البــاد 
أســاس  علــى  الصراعــات 

ئــدى. عقا
كتــب  لنــا  حملــت  ولقــد   
بيــن  صراعــات  التاريــخ 
األشــاعرة والحنابلــة أو أهــل 
الحديــث، أوالهــا فتنــة ابــن 
 469 ســنة  ببغــداد  القشــيرى 
قــِدم  حينمــا  وذلــك  هجريــة، 
المتكلــم أبونصــر بــن عبدالكريــم 
بغــداد  إلــى  األشــعرى  القشــيرى 
وعقــد  النظاميــة،  بالمدرســة  واســتقر 
بهــا مجلًســا للوعــظ والتدريــس، فتكلــم عــن مذهــب 
األشــعرى ومدحــه، وحــّط علــى الحنابلــة ونســبهم إلــى 

تعالــى.  اللــه  صفــات  فــى  التجســيم  اعتقــاد 
فلمــا ســمع بــه شــيخ الحنابلة الشــريف أبوجعفر نكر 
عليــه فعلتــه، ودخــل الطرفــان فــى مصادمــات عنيفــة، 
ُقتــل فيهــا نحــو عشــرين شــخًصا مــن الجانبيــن، وُجــرح 
آخــرون، ثــم توقفــت الفتنــة لمــا مالــت الكفــة لصالــح 

الثانيــة  الفتنــة  وقعــت  العــام  نفــس  وفــى  الحنابلــة، 
تكفيــر  علــى  أشــعرى  فقيــه  أقــدم  حينمــا  ببغــداد، 
الحنابلــة، فتصــدوا لــه ورمــوه بالحجــارة، فهــرب ولجــأ 
إلــى أحــد أســواق بغــداد واســتغاث بأهلــه، فأغاثــوه 
واشــتد  النهــب  وعــم  الطرفيــن،  بيــن  قتــال  واندلــع 
القتــال، ولــم تتوقــف المواجهــات إالَّ بتدخــل الجنــد، 
وُقتــل فيهــا نحــو عشــرين شــخصا مــن الطرفيــن، ثــم 
ُنقــل المقتولــون إلــى دار الخافــة، فرآهــم القضــاة 
والشــهود، وكتبــوا محضــرا ضّمنــوه مــا جــرى، وســجله 

المؤرخــون.
فتن صالح الدين

كان لمصــر نصيبهــا مــن هــذه الفتــن التــى وقعــت 
ــة الشــيخ الخبوشــانى بمصــر،  ــن أهــل الســنة، بفتن بي
وقصتهــا أنــه لمــا فتــح الســلطان صــاح الديــن األيوبــى 
)ت 589هـــ( مصــر ســنة 567 هجريــة، أراد شــيخه 
الفقيــه الصوفــى نجــم الديــن الخبوشــانى الشــافعى 
األشــعرى )ت587هـــ( نبــش قبــر المقــرئ أبــى عبداللــه 
بــن الكيزانــى الشــافعى )ت 562هـــ( المدفــون بقــرب 
ضريــح اإلمــام الشــافعى بمدينــة مصــر، وقــال عــن 
ابــن الكيزانــى: هــذا رجــل حشــوى ال يكــون بجانــب 
الشــافعى. وفــى روايــة أخــرى إنــه قــال عنــه: ال يكــون 
ــه  ــره وأخــذ رفات ــش قب ــم نب ــق، ث ــب صدي ــق بجان زندي
ــة وأهــل  ودفنهــا فــى موضــع آخــر، فثــار عليــه الحنابل

ــه. ــوا علي ــث وتألب الحدي
بانتصــاره  انتهــت  معــارك  الطرفيــن  بيــن  وجــرت 

عليهــم. 
الزمن يعيد نفسه

إن المتأمــل فــى التاريــخ المديــد للفتــن يجــد أنــه لــم 

يتغيــر شــىء كثيــر عمــا نــراه اليــوم، وكأن الزمــن يعيــد 
فالتضليــل  المســميات،  اختــاف  مــع  ولكــن  نفســه، 
واألعــراض  الدمــاء  واســتباحة  والحــروب  والتكفيــر 
واألمــوال مازالــت قائمــة بيننــا، ودروس التاريــخ تبيــن 
ــا  ــا أن الخــاف بيــن الفــرق والمذاهــب ليــس خاًف لن
يحــض عليــه الديــن بقــدر مــا يشــجعه حــب الغلبــة 
علــى اآلخريــن، والتعصــب لمذهــب أو رأى كـ»ســمة« 
شــخصية، ليســتخدم الديــن أداة فــى يــد تلــك الميــول 

والنزعــات المرضيــة.
صراع التاريخ

يعــد الصــراع بيــن المعتزلة واألشــاعرة من صراعات 
ــرى  ــن كب ــد المعتزلة م ــارزة وتع ــة الب المذاهــب الديني
ــاً وأكثرهــم جــدالً،  ــة اإلســامية زيع المــدارس الفكري

اختلفــت المصــادر حــول أصــل نشــأتها.
ومــن أشــهر األقــوال عــن نشــأتها وســبب تســميتها، 
أن عنــد اختــاف واصــل بــن عطــاء مــع أســتاذه حســن 
البصــرى )التابعــى( حــول حكــم مرتكــب الكبيــرة – 
وكانــت مــن أبــرز المســائل تنــاوالً فــى الصــراع الفكــرى 
الحــادث بعــد النــزاع بيــن علــى ومعاويــة – وتنــص 
تلــك الروايــة علــى اعتــزال واصــل بــن عطــاء وصديقــه 
عمــرو بــن عبيــد حلقــات شــيخهما، وذلــك الختافهــم 
وقولهــم إن مرتكــب الكبيــرة فــى منزلــة بيــن المنزلتيــن 
أصــل  أن  آخــرون  قــوم  وقــال  كافــر(  وال  مؤمــن  )ال 
النشــأة جــاء مــن الصحابــة الذيــن اعتزلــوا القتــال بيــن 
علــى ومعاويــة وأصحــاب موقعــة الجمــل، وقــول ثالــث 

يرجــح بأنهــم قــوم زاهــدون اعتزلــوا متــاع الدنيــا.
ظاهرة تاريخية

ــأن الحــروب بيــن فرقــاء السياســة  ــر ب يجــب التذكي
ــدا واهمهــا: فــى اإلســام معــروف أســبابها جي

1 – االقتتــال علــى الهويــة المذهبيــة فــى العــراق 
بيــن الشــيعة والســنة.

ــى هــذا النفــق الجهنمــى  ــم إدخــال ســوريا إل وقــد ت
ضــد  الســورى  الشــعب  انتفاضــة  مجــرى  بتحويــل 
النظــام إلــى تصفيــة لحســابات بيــن الشــيعة والســنة.

2 - العداء المستحكم والمتنامى
ويظهــر جليــا فيمــا حــدث بيــن المذهــب الجعفــرى، 
بالجزيــرة  الحنبلــى  والمذهــب  إيــران،  فــى  الحاكــم 
العــداء  أن هــذا  يــوم  بعــد  يومــا  العربيــة، وياحــظ 
تنمــو وتيرتــه مــن خــال توظيــف شــعارات محفــزة 
»التكفيرييــن«  شــعار  مثــل  والحــرب،  القتــل  علــى 
مــن  الســنة  أهــل  بهمــا  الموصــوف  و»اإلرهابييــن«، 
قبــل الشــيعة، وبخاصــة فــى العــراق وســوريا وجزيــرة 

العــرب.
كنعــت  »الروافــض«  المقابــل  فــى  ومثلــه 
و»الطائفيــة«  الســنة،  أهــل  لخافــة  للمنكريــن 
كصفــة الصقــة بأصحــاب المذهــب الجعفــرى، 
الرافعيــن لشــعارهم فــى الحــرب والســلم »لبيــك 
يــا حســين«... إلــخ، ومــا يصاحــب ذلــك مــن زرع 
القنــوات  علــى  الاتســامح  وطقــوس  لألحقــاد 
الفضائيــة، وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــى 

ذاك. أو  الطــرف  لهــذا 
اللــه  كحــزب  وحواشــيها،  إيــران  مشــاركة   -  3
فــى  وأفغانســتان  باكســتان  مــن  وشــيعة  اللبنانــى، 
الحــرب الدائــرة بيــن النظــام النصيــرى )ذى مرجعيــة 
التكفيرييــن  محاربــة  بدعــوى  ســوريا،  فــى  شــيعية( 
حركــة  وتســليح  تمويــل  إلــى  إضافــة  واإلرهابييــن، 
ــا  ــة فــى اليمــن، ودعمه ــة الحوثي ــه« الزيدي »أنصــار الل
األرض،  علــى  شــيعة  وبمقاتليــن  والســاح  بالمــال 
إلــى جانــب تأييــد ومناصــرة الشــيعة فــى البحريــن 

وتركيــا. والكويــت  والســعودية 

مذاهب
أشعلت الحروب

 قصة »أولى الفتن« بين الشافعية والحنفية ببغداد  »السمعانى« يفتح باب القتال والدم فى »فتنة 
خراسان« بمذهبه الجديد   وفاة خطيب جامع المنصور تشعل حرب الحنابلة والشافعية ببغداد

  8 أيام قتال فى »الفتنة الرابعة الكبرى« بأصفهان بسبب مذهب الُخجنّدى الشافعى

 كيف عادت 
صراعات المذاهب 

فى ساحات 
الحروب فى سوريا 

والعراق؟

شافعية
يحرقون مسجد الوزير 
الخوارزمى احتجاًجا 

على التقليل من 
مذهبهم

  أكثر من 11 
عاًما دمرت خاللها 

معالم الفيال 
لتصبح عجوزًا 

يحيط بها الخراب

فيال »المحالوى« كنز أثرى يحتضر
  تضم مسرًحا أثريًا ولوحات زيتية نادرة.. واآلثار اعتمدته مرتين أثرًا.. والورثة أحرقوها عمًدا لهدمها



طريقنا.. وهنكمله

تحقيقات  الثالثاء 11 / 02 / 062020

عواطف الوصيف

فاطمة عاهد

ظاهــرة بيــع العمــات الورقيــة والمعدنيــة 
القديمــة، انتشــرت فــى مصــر خــال الفتــرة 
ــة، لندرتهــا وهــوس بعــض األشــخاص  الماضي
بهــا، وقــد يدفعــون مقابــل تلــك العمــات آالف 
الجنيهــات، لكــن هنــاك أغراضــا غيــر شــرعية 

ــذا المجــال. ــا إال المهتمــون به ال يعرفه
والعمــات هــى الشــىء الوحيــد الــذى كلمــا 
هــل  لكــن  قيمتــه،  ازدادت  وقــت  عليــه  مــر 
تتخيــل أن يتــم شــراء جنيــه ورقــى بمبلــغ مليــون 

جنيــه؟.
تجار العمالت القديمة

عــم رضــا بائــع عمــات فى ميدان رمســيس، 
آالف  يدفعــوا  مســتعدين  »الزبايــن  إن  قــال 
الجنيــه  خاصــة  القديمــة،  العمــات  مقابــل 
»الشــيوخ  أبوجمليــن«، ولمــا ســألناهم قالــوا 
بيطلبــوه علشــان رصــد المقابــر الفرعونيــة، 
الرصــد  مــن  األقــوى  لتســليط  بيســتخدموه 

عليــه وإبطــال مفعولــه علــى المــكان«.
وأضــاف أنــه ال يصــدق فــى تلــك الخرافــات، 
ألن الســبب األساســى لشــرائه هــو احتــواؤه 
علــى زئبــق أحمــر، وربــط النــاس بينــه وبيــن 
الزئبــق للونــه األحمــر الغالــب عليــه، وذلــك 
الفرعونيــة،  المقابــر  فــى  موجــود  الزئبــق 
جنيــه  بمليــون  منــه  الجــرام  يبــاع  وبالفعــل 

تقريبــاً.
ورث  البلــد  بوســط  قديمــة  عملــة  تاجــر 
النــاس  أن  علــى  يؤكــد  والــده،  عــن  المهنــة 
يتهافتــون علــى شــراء الجنيــه، ومقتنــوه يعــدون 
مــن أغنيــاء البلــد، فقــد يبــاع بالــدوالر، كمــا أن 
البائــع الحامــل لــه يكســب الكثيــر مــن ورائــه.

»الجنيــه مطلــوب ومــش القينــه«، هكــذا بــدأ 
أحمــد رضــا القــادم مــن المنيــا بجلبــاب، طالبــاً 
ــال إن الشــيخ المســؤول  ــن، ق ــه أبوجملي الجني
ــه  عــن اســتخراج المقابــر الموجــودة فــى قريت
طلــب منــه إحضــاره، كمــا أنــه مســتعد لدفــع أى 

مبلــغ لقــاء الحصــول عليــه.
أعمــال  فــى  الدجالــون  يحتاجــه  وأحيانــاً 
الســحر والشــعوذة، لتحضيــر الجــان، وتكثــر 
فــى األريــاف العتقادهــم فــى التحضيــرات، 
المــادة  وهــى  أحمــر،  زئبــق  فيــه  والجنيــه 

للتحضيــر. البخــور  مــع  المســتخدمة 
فاتح مقابر

وليــد محمــد، مــن المنيــا، يعمــل فــى إحــدى 
الشــركات الخاصــة، لكــن لــه عمــل آخــر يعرفــه 
المقربــون منــه، وهــو »روحانــى«، متخصــص 
فــى فتــح المقابــر، موضحــا أن لــكل مقبــرة 
راصــدا، ُســخر لهــا حتــى تصحــو الموميــاء 

ــه. ــا تنتهــى مهمت مــرة أخــرى، وهن
الراصــد  شــخصية  »محمــد«  وأوضــح 
وحاميهــا،  المقبــرة،  حــارس  »هــو  قائــًا: 
يســخر للمقابــر الملكيــة، أو لمــن لــه صلــة 
وثيقــة بالقصــر الملكــى، مــن كتــاب وكهنــة، 
ــواع  وأصحــاب المــال والجــاه، وهــو أقــوى أن

الجــان، يحضــره ســاحر الملــك أو الكاهــن، 
المراســم«. بعــض  طريــق  عــن 

الراصــد  يطــارد  المقبــرة،  فتــح  وبمجــرد 
وديعتــه،  قبــر  تدنيــس  فــى  شــارك  مــن  كل 
الســبيل  لكــن  اآلخــر،  تلــو  واحــدا  ويقتلهــم 
الوحيــد إليقافــه هــو القضــاء عليــه، وذلــك عــن 
طريــق الزئبــق األحمــر، الموجــود فــى بعــض 
ــه فــى كل  ــن عن ــون جاهدي ــذا يبحث ــر، ل المقاب
ــذا  ــر ل ــق أحم ــه زئب ــن ب ــه الجملي ــكان، وجني م
يكثــر البحــث عنــه، وشــراؤه بمبالــغ قــد تصــل 

لماييــن، حســب لقائــه.
لعنة الفراعنة 

قــال عالــم اآلثــار زاهــى حــواس، إن مصطلح 
ــا  ــة، اخترعه ــا هــو إال أكذوب ــة م ــة الفراعن لعن
الجاهلــون وصدقهــا الشــعب لكثــرة ترديدهــا، 
حتــى ان النــاس فــى البيــوت قــد يطلقــون لفــظ 
لعنــة الفراعنــة علــى شــكل مزحــة، وفــى علــم 

كثيــًرا  تتــردد  التــى  األكذوبــة  حتــى  النفــس 
تصبــح حقيقــة ال جــدال فيهــا.

ــة عرفــت  ــة الفراعن وأضــاف حــواس أن لعن
عنــد اكتشــاف مقبــرة تــوت عنــخ آمــون، فبعــد 
لهــم  كان  توفــى 13 شــخصا  بفتــرة،  فتحهــا 
صلــة مباشــرة بعمليــة الفتــح، فبــدأ المــوت 
فــى حصــد األرواح، باللــورد كارنافــون، ممــول 
ــام  ــذي توفــى بعدهــا بأي ــة االكتشــاف، ال عملي
قليلــة بســبب ارتفــاع درجــة حرارتــه ألكثــر مــن 
أشــعر  »إننــى  كان  كامــه  وآخــر  درجــة،   42

بالجحيــم«.

النقــوش الموجــودة  وأضــاف حــواس أن 
ترجمتهــا  نقــوش  المقبــرة  حوائــط  علــى 
المــوت  »ســيضرب  كالتالــى:  كانــت 
بجناحيــه الســامين كل مــن يعكــر صفــو 
المصرييــن  عــن  عــرف  كمــا  الملــك«، 
ــون الســحر  ــع فن ــم لجمي ــاء إجادته القدم
والشــعوذة، خاصــة الســحر األســود، لــذا 
ربــط الــكل مــا حدث مــن وفاة المستكشــفين 

تــم نقشــها. التــى  والكلمــات 
ونفــى عالــم اآلثــار، وجــود مــا يعــرف بالزئبق 
األحمــر الــذى يعمــل علــى تســخير الجــن، لــذا 
يعتبــر أحــد أهــم أســباب محاولــة اللصــوص 
لســرقة المتاحــف، ولكــن كل مــا يشــاع عنهــا 

كــذب ال حقيقــة لــه.
الفيروسات السبب

الدكتــور محمــد حمــدى، متخصــص  قــال 
الميكروبيولوجــى  علــم  إن  الفيروســات،  فــى 
بالعيــن  تــرى  ال  دقيقــة  أحيــاء  وجــود  أثبــت 
وتنتقــل  المقابــر،  تلــك  داخــل  المجــردة 
ــة  ــذا فلعن ــا، ل ــن فيه ــا للموجودي بمجــرد فتحه
الفراعنــة موجــودة بالفعــل، لكنهــا لعنــة علميــة، 

ومدروســة.
التــى  الجمــل  بعــض  وضــع  قصــدوا  فقــد 

يحاولــون  ممــن  وغيرهــم  اللصــوص  تخيــف 
تدنيــس حرمــة قبــور الملــوك باعتبارهــم آلهــة 
وأوالد آلهتهــم القديمــة، لــذا قــرروا إطــاق 
ــب كل  ــا الجثمــان، لتصي ــن ثناي الفيروســات بي
مــن يحــاول فتــح المقابــر بأمــراض صدريــة 

قــد تــؤدى للمــوت.
تاريخ الجنيه

ســك  متحــف  أميــن  الباشــا،  قــال صــاح 
العمــات، إن جنيــه الجمليــن هــو أول عملــة 
ورقيــة فــى مصــر، صــدر فــى شــهر ينايــر، عــام 
الخديــو عبــاس حلمــى  مــن  بفرمــان   ،1899
الثانــى، بإصــدار عملــة فــى شــكل ســند ورقــى.
وكان أول عملــة ورقيــة فــى مصــر والشــرق 
ــر  ــن لتعب األوســط، واختيــرت صــورة الجملي
عــن طبيعــة مصــر فــى ذلــك الوقــت، وكتــب 
ــغ  ــب مبل ــد الطل ــأن أدفــع عن ــد ب ــه »أتعه علي
ــه واحــد مصــرى لحامــل هــذا الســند«،  جني
بمقتضــى  »أصــدر  بعبــارة  مصحوبــة 
جانبــى  علــى  وتجــد  العالــى«،  المرســوم 
ــه صــور  ــم »1« وتحت ــى رق ــن األعل ــه م الجني
مصــر  عــن  تعبــر  الفراعنــة،  مــن  لملــوك 

الطويــل. وتاريخهــا 

مصــرى،  ورقــى  جنيــه  أول  إصــدار  وتــم 
بديــاً عــن القــرش، فــى عهــد الخديــو عبــاس 
حلمــى الثانــى بموجــب فرمــان، وكان ذا لــون 
أحمــر، عليــه صــورة لجمليــن، أحدهمــا واقــف 
واآلخــر نائــم، وفــى تفاصيــل الجنيــه، تجــد 
أعــاه شــعار البنــك األهلــى المصــرى، وكثــرت 
ــددت  ــى تع اإلشــاعات حــول اســتخداماته، الت
مــا بيــن تحضيــر جــان، واســتخراج المقابــر 
بيــع  أماكــن  وفــى  المنــازل،  مــن  الفرعونيــة، 
يومًيــا  الســائلون  يأتــى  القديمــة،  العمــات 

للحصــول علــى الجنيــه.
وأكــد أميــن متحــف ســك العمــات، علــى 
ــا  ــر، ألنه ــق أحم ــه زئب ــم يوضــع ب ــه ل أن الجني
ــه  ــع علي ــم يطب ــه ل ــا أن ــا، كم ــادة ال وجــود له م
أى صــور للجــان، أو تســاعد علــى تحضيــره، 
لكــن يوجــد بــه عامــة مائيــة تميــزه، كمــا أنــه 
مــر علــى وقــت طبعــه مــدة كبيــرة وكل مــا هــو 

ــادر. ــم ن قدي

رويــال  شــركة  أطلقتــه  الــذى  االســم  »كورونــا«.. 
للشــيكوالتة عــام 1919 علــى أحــد منتجاتهــا، وباتــت 
واحــدة مــن أكثــر المنتجــات التــى يعشــقها األطفــال 
لتظــل متداولــة  وتناولهــا،  ويحرصــون علــى شــرائها 
حتــى اآلن، أى قرابــة الـــ101 عــام، لكــن هــذا االســم لــم 
يعــد ينتمــى ألحــد منتجــات الشــيكوالتة التى يعشــقها 
األطفــال، بــل بــات رمــزا لفيــروس قاتــل يثيــر حالــة مــن 

ــم. الذعــر الشــديد حــول العال
أكــد ســفير المباحثــات الدوليــة لــدى األمــم المتحــدة 
كورونــا  يكــون  أن  الصعــب  مــن  أنــه  الشــناوى  فــؤاد 
فيــروس وليــد الصدفــة، فالحــرب التجاريــة المتأججــة 
بيــن كل مــن واشــنطن وبكيــن، تؤكــد أنــه عبــارة عــن 
خطــة تــم تدبيرهــا وبعنايــة، الهــدف منهــا اإلضــرار 

بالصيــن اقتصاديــا فــى المقــام األول.
ونــوه الشــناوى لـ»الطريــق«، أن التطــور التكنولوجــى 
ــا أن  ــه، مضيف ــه علي ــرك بصمت ــم يجــد مجــاال إال وت ل
المتحــدة  الواليــات  إلــى أن  التقديــرات تشــير  كافــة 
معاملهــا  فــى  الخطيــر  الفيــروس  هــذا  صنعــت 
البيولوجيــة، وأنهــا اعتمــدت علــى علمائهــا لتخزينــه 

بعنايــة وانتشــاره فــى الصيــن.
وأضــاف ســفير األمــم المتحــدة أن واشــنطن تريــد 

نفــس  وفــى  اقتصاديــا،  المشــهد  تتصــدر  أن 
ــا  ــن، وأنه ــوة الصي ــدا مــدى ق ــى جي ــت تع الوق

تحقيــق  وســتعرقل  عليهــا خطــورة  تشــكل 
آمالهــا االقتصاديــة، ولعــل الخســائر التــى 

تشــهدها الصيــن بســبب هــذا الفيــروس 
ــه  ــى أن ــا عل ــا قوي ــد دلي ــى اآلن تع حت

ــر.  حــدث بشــكل مدب
مــن جانبــه، نــوه الدكتــور أحمــد 
السياســية  العلــوم  أســتاذ  يوســف، 
معهــد  ومديــر  القاهــرة  بجامعــة 
العربيــة  والدراســات  البحــوث 
أن  المتوقــع  مــن  بأنــه  األســبق، 
خســائر  كورونــا  فيــروس  يســبب 

ــى، مشــيرا  جســيمة لاقتصــاد الصين
ــى الرغــم مــن ذلــك إال أن  ــه وعل إلــى أن

طبيعــة االقتصــاد الصينــى والقــوة التــى 
مــن المعــروف أنــه يتمتــع بهــا، تؤكــد أنــه لــن 

يتأثــر اســتراتيجيا، إال إذا خــرج هــذا الوبــاء 
الخطيــر عــن الســيطرة تمامــا واســتمرت هــذه 

األزمــة فتــرة طويلــة، ولــو أن هــذا االحتمــال مســتبعد 
تمامــا، علــى حــد تقديــره.

االقتصــاد  اســتاذ  غنيــم  أحمــد  الدكتــور  وقــال 
فــى كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة 
تباطــؤا  تشــهد  ســوف  الصيــن  إن  القاهــرة، 
حظــر  عمليــة  ألن  االقتصــاد،  فــى  ملحوظــا 
الســياحة  مــوارد  علــى  تؤثــر  ســوف  الســفر 
لديهــا، التــى تشــكل نســبة كبيــرة مــن دخلهــا 
القومــى، مشــيرا إلــى أنــه مــن المتوقــع أن 
تباطــؤ  أو  لتوقــف  نتيجــة  تجارتهــا  تتأثــر 
معــدالت  تتأثــر  ســوف  وبالتالــى  اإلنتــاج، 

لديهــا. النمــو 
خاصــة  تصريحــات  فــى  غنيــم  ونــوه 
لـ»الطريــق« بأنــه ورغــم المؤشــرات التــى تؤكــد 
حــدوث تأثيــر علــى العوامــل االقتصاديــة فــى 
الصيــن، إال أن مــدى اســتمرار هــذا التأثــر يتوقــف 
علــى خطــورة الموقــف والفتــرة التــى ســيتم خالهــا 
الفيــروس الخطيــر،  اكتشــاف عــاج لمواجهــة هــذا 
مؤكــدا أنــه مــن الصعــب التنبــؤ بمــدى حــدة التأثيــرات 
التــى مــن المتوقــع حدوثهــا علــى االقتصــاد الصينــى.
ويــرى الدكتــور أحمــد غنيم، أن الــدول المجاورة التى 

أســتاذ  فهمــى  طــارق  الدكتــور  أكــد  جانبــه،  مــن 
معهــد  وأســتاذ  القاهــرة  بجامعــة  السياســية  العلــوم 
الدراســات اآلســيوية، لـ»الطريــق« 
أن  المتوقــع  مــن  أنــه 
تداعيــات  هنــاك  يكــون 
أزمــة  بســبب  خطيــرة 
فيــروس كورونــا علــى 
االقتصــاد العالمــى، 
خاصــة فــى آســيا، 
هنــاك  وســيكون 
علــى  قــوى  تأثيــر 
العاقــات الصينيــة 
مشــيرا  األمريكيــة، 
التــى  االتهامــات  إلــى 
ــات  ــن للوالي ــا الصي وجهته
ــى  ــث التباطــؤ ف المتحــدة، حي
دعمهــم، كمــا أن الصيــن اعتبــرت أن 
هنــاك نوعــا مــن الشــماتة السياســية من قبل واشــنطن، 
تلــك االتهامــات التــى تأتــى علــى خلفيــة حالــة الصــراع 

وواشــنطن. الصيــن  بيــن  التجاريــة  والحــرب 
ويــرى فهمــى أن االقتصــادات الدوليــة واإلقليميــة 
ســوف تتأثــر بشــكل ســلبى كبيــر خاصــة البورصــات 
واألســهم وحركــة المــداوالت العالميــة، عــاوة علــى 
الخــارج،  فــى  واالســتثمارات  األمــوال  رؤوس  حركــة 
العالمــى  االقتصــاد  بــؤرة  هــى  الصيــن  أن  موضحــا 
وبالتالــى سيشــهد المحيــط اإلقليمــى تأثيــرات قويــة 
بشــكل كبيــر، منوهــا بــأن الرابــح األول واألخيــر بســبب 

هــذه األزمــة هــو واشــنطن.
هــذا  يكــون  أن  فهمــى  طــارق  الدكتــور  ويتوقــع 
الحــروب  إطــار  فــى  بيولوجيــة  لعبــة  الفيــروس 
البيولوجيــة العالميــة، وهــو مــا ستكشــف عنــه األيــام 
المقبلــة، لكــن فــى كل األحــوال ســيكون هنــاك تأثيــرات 
ســوف  نفســها  وواشــنطن  الدولــى،  االقتصــاد  علــى 

تقديراتــه. حــد  علــى  ســلبا،  تتأثــر 
إجــراءات  سلســلة  هنــاك  أن  فهمــى  وأضــاف 
شــرق  جنــوب  فــى  عديــدة  دوال  احترازيــة ستشــمل 
ســتتأثر  العالميــة  الســياحة  حركــة  أن  كمــا  آســيا، 
ســلبا بشــكل كبيــر، لذلــك هنــاك كارثــة قويــة تضــرب 
ــن فقــط كمــا يتصــور  ــم أجمــع وليــس الصي دول العال
بنفــس  ســتتأثر  التــى  الــدول  أكثــر  ومــن  البعــض، 
ــة  ــا وحرك ــى قطعــت تموياته ــدول الت الدرجــة هــى ال
الســفر والطيــران مــع الصيــن. واختتــم الدكتــور طــارق 
فهمــى بالتأكيــد علــى أن االقتصــاد الدولــى معــرض 
تتعــاف  لــم  مــا  المقبلــة،  الفتــرة  فــى  كبيــرة  لهــزة 
لتهيئــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وتدخــل  الصيــن 
األمــور ومعالجــة هــذا الفيــروس الخطيــر.   وتــرى 
الدكتــورة عاليــة المهــدى، أســتاذة االقتصــاد والعميــد 
ــوم السياســية بجامعــة  األســبق لكليــة االقتصــاد والعل
القاهــرة، أنــه أوال البــد مــن اإلشــارة إلــى أن عمليــة 
حظــر الســفر وغلــق الحــدود قــرارات مؤقتــة، حتــى 
يتــم التعامــل مــع فيــروس كورونــا ومواجهتــه والقضــاء 
عليــه، مؤكــدة أنــه وفــى ظــل التطــور العلمــى ســيكون 

مــن الســهل القضــاء عليــه.
ووفقــا لرؤيــة الدكتــورة عاليــة المهــدى، فــإن كافــة 
اســتمرت لبضعــة أشــهر، ســتظل  النتائــج وإن  هــذه 

مؤقتــة.  االقتصاديــة  تبعاتهــا 

لعبة كورونا
سفير األمم المتحدة: الفيروس أطلق 
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تتعامــل مــع الصيــن بشــكل مباشــر مثــل كوريــا الجنوبيــة 
وفيتنــام وغيرهمــا مــن دول قــارة آســيا األخــرى، والتــى 
تعتمــد علــى الصيــن بشــكل كبيــر ومباشــر فــى تجارتهــا 
وفــى الســياحة والمعامــات التجاريــة واالقتصاديــة، 
ســوف تتأثــر بالطبــع وبشــكل ســلبى ملحــوظ، وســوف 
تتأثــر أيضــا العديــد مــن الــدول األخــرى علــى مســتوى 

العالــم مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومصــر.
االقتصــاد  أن  غنيــم،  أحمــد  الدكتــور  وأضــاف 
الصينــى مهــم جــدا وخطيــر بالنســبة لمختلــف الــدول 
علــى مســتوى العالــم، كمــا أنــه محــرك أساســى للعديــد 
اآلن  تعانيــه  مــا  لذلــك  االقتصاديــة،  األنشــطة  مــن 
ســيكون لــه تأثيــر كبيــر عليهــا وعلــى الــدول المجــاورة، 
مدلــا علــى رؤيتــه بمثــال وهــو أن الصيــن معــروف 
عنهــا أنهــا مــن كبــرى الــدول المســتوردة لإلســمنت 
والبتــرول، ففــى حــال حــدث تباطــؤ فــى معــدالت النمــو 
لديهــا، فســوف تتأثــر دول الخليــج التــى تصــدر نســبة 
كبيــرة مــن البتــرول لهــا ســلبا، مختتمــا بالتأكيــد علــى 
أن درجــة حــدة التأثيــر تتوقــف علــى مــدى اســتمرار 

أزمــة فيــروس كورونــا.
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فــى كل مشــروع بمختلــف القطاعــات فــى الدولــة، 
وخاصــة المشــروعات الكبــرى، تتــم االســتعانة فيهــا 
وكأن  أجنبــى،  باستشــارى  أو  أجنبــى  خبــرة  ببيــت 
ــدى  ــى ل ــاءة الت ــه ذات الكف ــم لدي ــا عال ــس به مصــر لي
الــوزراء  جميــع  برئاســة  النقــل  فــوزارة  األجانــب، 
لتطويــر  فرنســى  خبــرة  ببيــت  تســتعين  الســابقين، 
الغــزل  قطاعــات  فــى  حتــى  الحديديــة،  الســكك 
والنســيج، وبعــض الصناعــات االخــرى الــذى تميــزت 
ــة أفضــل مــن  ــرة األجنبي ــوت الخب ــل بي ــا، فه مصــر به
نظيرتهــا المحليــة، وهــل هــى مفيــدة بالفعــل؟، أم هــى 
ــة للتملــص مــن  ــة ذكي »عقــدة الخواجــة«؟، أم أنهــا حيل
األجانــب  الخبــراء  وهــل  الفشــل؟،  عنــد  المســؤولية 
لديهــم مؤهــات علميــة وخبــرات عالميــة أكثــر مــن 
بجميــع  الهندســة  كليــات  فــى  المصرييــن  العلمــاء 
أقســامها، وفــى المؤسســات الكبــرى فــى مصــر؟.. كل 
هــذه األســئلة تجــد إجاباتهــا فــى طيــات هــذا التحقيــق.
بدايــة، يقــول الدكتــور صــاح الديــن فهمــى، الخبيــر 
االقتصــادى، إن بيــوت الخبــرة األجنبيــة لديهــا الخبــرة 
الــذى  القــرار  فــى  تفيدنــا  التــى  األعمــال  وســوابق 
نتخــذه، إمــا فــى مجــاالت جديــدة وإمــا عندمــا ننشــئ 
دراســة جــدوى لمشــروع، موضًحــا أننــا حالًيــا نســتعين 

ــد  ــة فــى مشــروع الطروحــات، فق ــرة أجنبي ــوت خب ببي
تقــوم الدولــة حالًيــا ببيــع جــزء مــن شــركات قطــاع 
والتعميــر  اإلســكان  كبنــك  والبنــوك  العــام  األعمــال 
هــذا  فــى  لجأنــا  ولقــد  وغيرهــا،  القاهــرة  وبنــك 

الموضــوع إلــى بيــوت خبــرة أجنبيــة.
مــا  السيســى يصلــح  الرئيــس  أن  وأكــد فهمــى، 
ــه  ــى أن ــم إتافــه فــى النظــام الســابق، مشــيًرا إل ت
لــم تحــدث تجديــدات أو إصــاح،  منــذ 1952 

كمــا أن مبــارك تــرك كل شــىء مهمــا »والنــاس 
إلــى  ولجأنــا  األســعار«،  ارتفــاع  عــدم  همهــا 

ــل مــا  ــم نفع ــا ل ــرة فــى توشــكى، لكنن ــوت خب بي
قالــوه، بــل »طبقنــا اللــى فــى دماغنــا« فــى مجــال 

الطروحــات، فنحــن ننشــئ نظامــا هيكليــا جديــدا 
األجنبيــة،  الخبــرة  بيــوت  تطلبــه  مــا  ونفعــل 
وإعــادة  اإلصاحــات  فــى  مصداقيــة  فهنــاك 

الهيكلــة. 
وأرجــع »فهمــى«، االســتعانة ببيــوت الخبــرة 
ألســباب عديــدة، منهــا ســوء التعليــم، الفًتــا إلــى 

أن التعليــم يصــرف عليــه مليــارات ولــم 
يــأت بــأى نتيجــة، ولكــن تعليم 

اإلنترناشونال 

ولكــن  »فلــوس فقــط«  ليــس  التطويــر  بنتائــج،  يأتــى 
ــدول  ــى ال ــة ف ــل التجــارب الخارجي ــاذا ال ننق ــر، لم فك
المتقدمــة وننفذهــا لدينــا مــع الحفــاظ علــى الهويــة 

والتاريــخ؟
مــن جانبــه، قــال الدكتــور أحمــد فرغلــى، الخبيــر 
أجنبيــة  خبــرة  ببيــوت  االســتعانة  إن  االقتصــادى، 
يجــب أن يكــون فــى حــدود حاجتنــا إلــى الخبــرة 
غيــر الموجــودة فــى مصــر، بالرغــم مــن أن لدينــا 
أســاتذة أصحــاب خبــرة كبيــرة ولكننــا دائًمــا مــا 
نتجاهــل هــذا الشــق، ونفضــل أن نشــرك معنــا 

ــة. ــرة أجنبي ــوت خب بي
وطالــب »فرغلــى« باالســتعانة ببيــوت خبــرة بنــاء 
علــى  دراســة مســبقة ومــا هو العائد منهــا، فأحياًنا 
تكــون هنــاك منــح أجنبيــة تشــترط االســتعانة 
نتجاهــل  أن  يمكــن  وال  خبــرة  ببيــوت 
المانحــة  الدولــة  رأى 
واالستعانة 

ســابًقا كانــت فــى وقــت ال تتوافــر بــه الخبــرة الوطنيــة، 
ــى حصــر  ــاج إل ــة ونحت ــرات وطني ــاك خب ــن اآلن هن لك
دقيــق لتلــك الخبــرات الوطنيــة الموجــودة والمتوافــرة، 
ونقابلهــا باالحتياجــات مــن الخبــرات الازمــة لتنفيــذ 
الســكك  مثــل  الكبــرى،  االســتراتيجية  المشــروعات 

والمصانــع. واألنفــاق  البحــرى  والنقــل  الحديديــة 
وتابــع: »تمــت االســتعانة فــى شــركات األعمــال العــام 
ببيــوت خبــرة وهــذا فشــل  الغــزل والنســيج  بمجــال 
ذريــع«، منوًهــا إلــى أن المشــكلة كانــت فشــا إداريــا 
التــى  أو غيــره، مضيًفــا أن الصناعــة  إنتاجــا  ســواء 
للخــارج صناعــة فاشــلة،  تنشــأ علــى عــدم تصديــر 
وحتــى يقــوى الجنيــه أمــام العمــات األخــرى، مضيفــا  
»الزم نعمــل دليــل للخبــرات المحليــة بــدل االســتعانة 
ــة واإلحصــاء؟،  ــاز المركــزى للتعبئ ــن الجه ــة، أي بأجنبي

لدينــا أســاتذة كبــار فــى مجــاالت عديــدة«.
رئيــس  العســكرى،  وجيــه  الدكتــور  األســتاذ  أمــا 
ــط  ــن رب ــد م ــه الب ــال إن ــة، فق ــوى الميكانيكي قســم الق
الجامعــات ومراكــز ومعاهــد البحــث العلمــى فــى مصــر 
بالمصانــع والشــركات المصريــة، خاصــة أن 
مصــر لديهــا خبــرات وكفــاءات علميــة أكبــر 
بكثيــر مــن تلــك التــى تتــم االســتعانة بهــا مــن 

ــة. ــرة األجنبي ــوت الخب خــال بي
يمكــن  عديــدة  تقنيــات  أن  »العســكرى«،  وتابــع 
ــا ومهندســيها  ــن خــال علمائه ــى مصــر م ــا ف تطبيقه
وفنييهــا، فــى قطاعــات عديــدة، منهــا قطــاع النقــل 
البــرى والبحــرى والنهــرى، بشــرط أن يكــون هنــاك ثقــة 
بيــن رجــال الصناعــة ومســؤولى الدولــة ورجــال البحــث 
ــى أن هــذه الثقــة هــى  العلمــى فــى مصــر، مشــدًدا عل
شــرط الزم وحتمــى إلحــداث التطــور المنشــود فــى 

جميــع المجــاالت.
والمهندســين  العلمــاء  فــى  الثقــة  أن  وأضــاف 
الواقــع،  أرض  علــى  تتحقــق  أن  يمكــن  المصرييــن 
وتجنــب مصــر مخاطــر الخبيــر األجنبــى غيــر المؤهــل 
بيــن  يجمــع  شــهرى،  اجتمــاع  خــال  مــن  علمًيــا، 
األعلــى  والمجلــس  المصريــة  الصناعــة  كبــار رجــال 
للجامعــات المصريــة، وذلــك بجمعهــم علــى منضــدة 
علميــة أو مائــدة علميــة لعــرض مشــاكل الصناعــة علــى 
المجلــس، ليعرضهــا بــدوره علــى الجامعــات ومراكــز 
ومعاهــد البحــث العلمــى؛ إليجــاد حلــول لهــا ولربــط 
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ــرة  ــة خــال الفت ــة المصري تســعى الحكوم
المشــروعات  قاعــدة  لتوســيع  المقبلــة 
ــرة والمتوســطة، باعتبارهــا المحــرك  الصغي
الرئيســى لعجلــة االقتصــاد، والداعــم األول 
لابتــكارات ومشــروعات التشــغيل الشــبابية، 
قانــون  يســهم  أن  المنتظــر  مــن  لذلــك 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الجديــد، 
ضخهــا  ســيتم  التــى  األعمــال  حجــم  فــى 
توفيــر  فــى  أو  المصــرى،  الســوق  داخــل 
فــرص عمــل للشــباب، ودعــم ريــادة األعمــال، 
وكذلــك دوره الكبيــر فــى دمــج االقتصــاد غيــر 
الرســمى للمنظومــة الرســمية، عبــر مجموعة 
الحوافــز التــى وضعتهــا الحكومــة بالتعــاون 
مــع البرلمــان، لدعــم المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة، وكذلــك وضــع تعريــف محــدد 

ــا. له
وقالــت النائبــة هالــة أبوالســعد، وكيــل لجنة 
التــى  والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات 

عنيــت بمناقشــة القانــون بمجلــس النــواب، 
الحوافــز  مــن  العديــد  وضــع  القانــون  إن 
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، الفتــة 

إلــى أن القانــون تــم تقســيمه إلــى عــدة مــواد، 
إلــى  تمــت فيهــا مراعــاة التكامــل، مشــيرة 
أنــه تــم وضــع تعريــف لمعنــى المشــروعات 

ألول مــرة، كمــا تــم تحديــد الجهــات الممولــة 
للمشــروعات، وتحديــد الحوافــز الضريبيــة 

وإجــراءات تنفيــذ المشــروعات.
القانــون  أن  أبوالســعد،  هالــة  وأضافــت 
وضــح المجموعــات الداعمــة للمشــروعات 
علــى  الحفــاظ  بهــدف  لهــا،  والممولــة 
اســتمرارية المشــروعات، وذلــك عبــر كبــرى 
مصــر،  فــى  الممولــة  والجهــات  الشــركات 
القانــون  أبــرز المحفــزات فــى  مضيفــة أن 
هــى المحفــزات الضريبيــة والمحفــزات غيــر 
ــد  ــت الســبب فــى العدي ــى كان ــة، الت الضريبي
ــواب ووزارة  ــن الن مــن النقاشــات والجــدل بي

المشــروع. أثنــاء مناقشــة  الماليــة، 
أن  المشــروعات،  لجنــة  وكيــل  وتابعــت 
غيــر  االقتصــاد  تنــاول  الجديــد  القانــون 
الرســمى بشــكل مفصــل، نظــرا ألنــه جــزء 
للدولــة  االقتصاديــة  المنظومــة  مــن  كبيــر 
ــه  ــى أن ــة إل ــات، الفت ــت األزم ــى وق خاصــة ف

يعــد الداعــم الحقيقــى لاقتصــاد المصــرى، 
لــذا وضــع القانــون 5 ســنوات، لاقتصاد غير 
ليقننــوا  المشــروعات  ألصحــاب  الرســمى، 
المشــروعات  لجهــاز  ويجــوز  أوضاعهــم، 
علــى  الحفــاظ  بهــدف  المــدة،  هــذه  مــد 
المشــروعات التراثيــة والحرفيــة فــى مصــر، 
كافــة  غطــت  القانــون  أبــواب  أن  موضحــة 
المشــاكل المتعلقــة بالمشــروعات الصغيــرة 
ــام  ــق أم ــل عوائ ــت تمث ــى كان والمتوســطة الت
واســتمراريتها  المشــروعات  حجــم  زيــادة 
فــى مصــر، كمــا أنهــا حــددت جهــاز تنميــة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، كجهــة 

للشــباب. والتمويــل  الدعــم  لتقديــم 
عضــو  المحــاوى،  عــزت  النائــب  وقــال 
لجنــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، 
الشــعب  معيشــة  بمســتوى  االرتقــاء  إن 
خــال  مــن  خاصــة،  والشــباب  المصــرى 
جــاء  للمشــروعات،  الــازم  الدعــم  توفيــر 

القانــون. أولويــات  رأس  علــى 
وأكــد النائــب محمــد كمــال مرعــى، رئيــس 
القيــادة  حــرص  أن  المشــروعات،  لجنــة 
ــى دعــم المشــروعات  ــة عل السياســية الحالي
الصغيــرة والمتوســطة هــو العامــل األول وراء 
الماضيــة،  الفتــرة  خــال  القانــون  صياغــة 
الفتــا إلــى أنــه تــم وضــع تعريفــات مناســبة 
الســوق  حالــة  مــع  تتــاءم  للمشــروعات، 

للبــاد. واالقتصــادى  المالــى  والوضــع 
المشــروعات،  لجنــة  رئيــس  وأضــاف 
مليــون  و500  مليــارًا  خصــص  القانــون  أن 
مــن  عــام،  كل  المحلــى  الناتــج  مــن  جنيــه، 
جهــاز  لدعــم  للدولــة،  العامــة  الموازنــة 
أصحــاب  ومســاعدة  المشــروعات،  تنميــة 
المشــروعات، مشــيرا إلــى أنــه ســيتم تفعيــل 
ــى  ــام المال ــة الع ــد فــى ضــوء موازن هــذا البن
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ضربــة جديــدة يتلقاهــا أكبــر ثانــى اقتصــادات العالــم، »فيــروس 
الكورونــا«، الــذى ظهــر فــى قلــب الموســم الســياحى وهــو رأس الســنة 
القمريــة، التــى تحتفــل بهــا الــدول المجــاورة للصيــن »الــدول اآلســيوية«، 
ويكثــر فــى هــذا الموســم الرحــات مــن وإلــى الصيــن، ولكــن أتــت 
الريــاح بمــا ال تشــتهى الســفن، وبقــى أكبــر ثانــى اقتصــادات العالــم فــى 
عزلــة، وتراجــع الطلــب علــى وقــود الطائــرات، بعــد إلغــاء العديــد مــن 
الرحــات ووقــف االحتفــاالت فــى 8 مــدن صينيــة، ولكــن هــذه ليســت 
المــرة األولــى التــى تصــاب دولــة الصيــن بفيــروس مميــت، فقــد أصابهــا 
ــن  ــاة نحــو 800 شــخص، واســتطاعت الصي ــروس أودى بحي ســابقا في
واحتــال  بقــوة،  االقتصاديــة  الســاحة  إلــى  والعــودة  عليــه  القضــاء 

ــم. المركــز الثانــى فــى قائمــة أكبــر اقتصــادات العال
وأثــار »كورونــا« مخــاوف عديــدة مــن تأثــر االقتصــاد العالمــى بهــذا 
ــل  ــة، ب ــى أســواق المــال الصيني ــع عل ــم تقتصــر حــاالت الهل الفيــروس، ول

العالميــة، وهــروب المســتثمرين  امتــدت لألســواق 
مــن األصــول ذات المخاطــر العاليــة، 
اآلمنــة  المــاذات  نحــو  واندفاعهــم 

كالذهــب، الــذى ســطع نجمــه مــن جديــد 
ووصــل ألعلــى مســتوياته منــذ عــام 2013. 

أسواق المال
يقــول إيهــاب الســعيد، محلــل أســواق المــال، لـ»الطريــق« 

إن البورصــات االســيوية، والبورصــات األوروبيــة، تأثــرت بهــذا 
الوبــاء، وواجهــت خســائر ملياريــة، ألن المســتثمرين هربــوا مــن األصــول 
اآلمــن،  إلــى ماذهــم  ولجــأوا  األســهم،  ومــن  العاليــة،  المخاطــر  ذات 

المعــدن النفيــس.  
وأكــد  الخبيــر االقتصــادى، أن االوضــاع الحاليــة للعالــم غيــر مطمئنــة، 
فبورصــة الصيــن خســرت مــا يقــرب مــن نصــف تريليــون دوالر، ومازالــت 
خســائر  خســرت  األوروبيــة  »البورصــات  متابعــا  مســتمرة،  خســائرها 
الخســائر  فســتكون  ســريعا  العــاج  اكتشــاف  يتــم  لــم  وإذا  ملياريــة، 

مضاعفــة«. 
الذهب األسود

يــرى محمــود ممــدوح، الخبيــر االقتصــادى، أن أســواق النفــط العالميــة، 
قــد ســجلت أســوأ أداء ســنوى لهــا،  وســط عمليــات بيــع مكثفــة تحــت 
ضغــط مخــاوف تأثــر معــدل الطلــب العالمــى علــى الخــام ســلبا مــع انتشــار 

العــدوى. 
وأكــد الخبيــر االقتصــادى، لـ»الطريــق« أن درجــة تأثــر الطلــب علــى 
الذهــب األســود، تعتمــد علــى ســرعة انتشــار هــذا الوبــاء، كمــا أن التحــرك 
الســريع مــن قبــل الســلطات الصينيــة قــد يقلــل مــن حجــم الضبابيــة 
والســلبية الغالبــة علــى االقتصــاد العالمــى، متوقعــا ارتفــاع أســعار النفــط 

ــرة القادمــة.  خــال الفت

  أسواق المال 
تنزف والمعدنان 
األصفر واألسود 
يسطع نجمهما

 خبراء: الهلع 
من الفيروس أرهب 
المستثمرين ورفع 

سعر الذهب

المعدن األصفر
يقــول الدكتــور هانــى كمــال الخبيــر االقتصــادى، لـ»الطريــق« إن ارتفــاع 
أســعار الذهــب ليــس فــى مصــر فقــط، بــل االرتفــاع هــو ارتفــاع عالمــى، 

بســبب تخوفــات المســتثمرين بعــد تفشــى مــرض الكورونــا.
وأوضــح الخبيــر االقتصــادى، أن أســعار الذهــب شــهدت تذبذبــات كبيــرة 
خــال الفتــرة الماضيــة، بدايــة بالحــرب التجاريــة بيــن أمريــكا والصيــن، 
ثــم االعــان عــن التصويــت لعــزل ترامــب، ومــن ثــم حــرب أمريــكا وايــران، 

وحاليــا تفشــى الكورونــا والحجــر الصحــى للصيــن.
ــرون  ــر االقتصــادى، أن المســتثمرين يعتب ــال، الخبي ــى كم وأضــاف هان
المعــدن النفيــس مــاذا آمنــا يلجــأون إليــه فــى أوقــات األزمــات ليحافظــوا 
علــى أموالهــم، مؤكــدا أن األيــام القادمــة ستشــهد ارتفاعــا مهــوال فــى 
أســعار المعــدن النفيــس عالميــا، وســينعكس ذلــك علــى األســعار المحليــة.

ومــن جهتــه، قــال المهنــدس رفيــق عباســى، رئيــس شــعبة المصوغــات 
باتحــاد الصناعــات، لـ»الطريــق« إن أســعار الذهــب من الصعب التكهن 
بهــا، ألن هــذا مــا يحكمــه بعــض األشــياء المعقــدة كالسياســة، 

فالذهــب يتأثــر تأثــرا كبيــرا بالسياســة واألوضــاع السياســية.
وتابــع رئيــس شــعبة المصوغــات، »أى شــخص مســؤول أو 
رجــل أعمــال يعلــن مــن موقــع معيــن أو يصــرح تصريحــا 

خاصــا، يقلــب موازيــن البورصــة الخاصــة بالذهــب«. 
االستثمارات 

ــى  ــوى عل ــى تحت ــدول الت ــرى ال ــن مــن كب ــد الصي تع
العمالــة، كمــا أنهــا دولــة صناعيــة، وهنــاك 
العامــات  ذات  الصناعــات  مــن  الكثيــر 
الصيــن،  داخــل  تصنــع  العالميــة،  التجاريــة 
تلــك  أشــهر  ويعــد  المحمولــة،  كالهواتــف 

»ابــل«.  عامــة  هــى  العامــات 
وعلــى الرغــم مــن أن شــركة »أبــل« أمريكيــة، 
إال أن هواتــف آيفــون تصنــع خــارج الواليــات 
ــرر شــركة  ــن، لتق ــى الصي ــدا ف المتحــدة، وتحدي
»أبــل« األمريكيــة، معاقبــة الصينييــن بعــد تفشــى وبــاء »كورونــا« واغــاق 
أكثــر مــن 40 متجــرا بالصيــن، وخفضــت التقديــرات لشــحنات أيفــون 
لتتــراوح بيــن 36 و40 مليــون وحــدة فــى أول 3 أشــهر مــن العــام الجــارى.

وتوقــع هانــى كمــال، الخبيــر االقتصــادى، تراجــع مبيعــات اآليفــون بنحــو 
10 % خــال األيــام الحاليــة، ممــا يعــرض الشــركة لخســائر كبيــرة. وأكــد 
الخبيــر االقتصــادى، أن تراجــع المبيعــات بهــذا النحــو مــا هــو إال بدايــة 
لخســائر لشــركة »أبــل«، مشــددا علــى ضــرورة ايجاد الشــركة لبدائل ســريعة.
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إيمان محمود

انتهــى موســم االنتقــاالت الشــتوية 2020 فــى الــدورى المصــرى، 
دون وقــوع أى صراعــات بيــن القطبيــن للحصــول علــى خدمــات أحــد 
مواهــب الكــرة المصريــة، كمــا هــو المعتــاد فــى الفتــرة األخيــرة، 
كل  القطبيــن  تصــارع  علــى  اعتــادوا  المصريــة  الكــرة  فجماهيــر 
موســم انتقــاالت ســواء للحصــول علــى خدمــات الالعــب أو للرفــع 

ــة للصفقــة. مــن القيمــة المادي
لكــن األمــر اختلــف مــع ينايــر 2020، فرفــض اتحــاد الكــرة زيــادة 
عــدد مقاعــد االســتبدال، أجبــر الزمالــك علــى إبــرام صفقــة وحيــدة 
تمثلــت فــى عــودة المهاجــم الكونغولــى كابونجــو كاســونجو، أمــا 
األهلــى فتعاقــد مــع محمــود عبدالمنعــم »كهربــا« العــب األبيــض 
الســابق، باإلضافــة إلــى المهاجــم الســنغالى أليــو بادجــى. ليمــر 
موســم انتقــاالت شــتوية هــادئ علــى مســتوى عمليــة الشــراء، لكــن 
علــى الجانــب اآلخــر اســتغى األهلــى عــن مهاجمــه الشــاب صــالح 
محســن أغلــى صفقــة فــى تاريــخ الــدورى المصــرى لصالــح ســموحة 
علــى ســبيل اإلعــارة، فيمــا فســخ الزمالــك تعاقــده مــع المغربــى 
خالــد بوطيــب بعدمــا كلــف خزينــة الفريــق األبيــض أكثــر مــن ثالثــة 

مالييــن يــورو نظيــر التعاقــد معــه.
جعــل  ينايــر،  انتقــاالت  خــالل  القطبيــن  مهاجمــى  فرحيــل 
»الطريــق« تلقــى الضــوء علــى أبــرز صفقــات القطبيــن التــى »أتلفهــا 
ــم أو  ــى خدماته ــد الدخــول فــى صراعــات للحصــول عل ــوى« بع اله

ارتفــاع المقابــل المــادى للصفقــة.
أبرز صفقات األهلى 

صالح محسن
انضــم صــالح محســن للنــادى األهلــى فــى ينايــر 2018، قادًمــا 
مــن إنبــى فــى صفقــة قياســية، جــاءت األغلــى فــى الــدورى المصــرى 

بقيمــة 42 مليــون جنيــه.
ولــم يحــظ »محســن« بفــرص كبيــرة للمشــاركة مــع األهلــى كما كان 
ــى مــدار عــام قضــاه المهاجــم الشــاب داخــل جــدران  ــا، فعل متوقع
القلعــة الحمــراء، لــم يشــارك ســوى فــى 22 مبــاراة، بمجمــوع دقائــق 
لعــب 780، ســجل خاللهــا 6 أهــداف وصنــع هدفــا وحيــدا، ليقــرر 
الخــروج علــى ســبيل اإلعــارة لصفــوف ســموحة لمــدة 6 أشــهر 

ــا. مقابــل مليونــى جنيــه تقريًب
محمد شريف 

أعلــن النــادى األهلــى عــن التعاقــد مــع محمــد شــريف العــب 
ــى القيعــى  ــة، بعــد مفاوضــات مكثفــة قادهــا عدل وســط وادى دجل
مستشــار التعاقــدات بالفريــق األحمــر ينايــر الموســم الماضــى.

حــّول  للزمالــك  االنضمــام  مــن  قريبــا  الالعــب  كان  وبعدمــا 
»شــريف« وجهتــه للقلعــة الحمــراء، مقابــل 10 مالييــن جنيــه، وظــل 
ــاراة  ــدالء بعدمــا شــارك فــى 12 مب ــة الب ــى حبيــس دك العــب األهل

فقــط ســجل خاللهــا أربعــة اهــداف وصنــع هدفيــن.
ومــع بدايــة الموســم الحالــى، أعلــن فريــق إنبــى عــن التعاقــد مــع 
ــون  ــل ملي ــى ســبيل اإلعــارة مقاب ــى لمــدة موســمين عل العــب األهل
و500 ألــف جنيــه، ليتألــق الالعــب بالقميــص البترولــى مســجاًل 9 

أهــداف خــالل 16 لقــاء فــى بطولــة الــدورى حتــى اآلن.
باكامانى ماهالمبى

جنــاح  ماهالمبــى  باكامانــى  خدمــات  علــى  األهلــى  حصــل 

بيدفســت الجنــوب إفريقــى 
مقابــل   ،2017 صيــف 
دوالر  ألــف  و300  مليــون 
باإلضافــة إلــى 15 % مــن 

الالعــب  لكــن  البيــع،  عائــد 
فــى  المجمديــن  لقائمــة  انضــم 

»فريــرز« األهلــى، ولــم يشــارك ســوى 
فــى 15 لقــاء ونجــح فــى تســجيل هــدف وحيــد وصناعــة خمســة 

آخريــن.
وفــى أغســطس 2018 أعلــن النــادى األهلــى عــن بيــع الالعــب 
لفريــق صــن داونــز مقابــل 900 ألــف دوالر، باإلضافــة إلــى الحصول 

علــى نســبة 20 فــى المائــة مــن إعــادة بيعــه أو إعارتــه.
ميدو جابر

بعــد تألقــه الالفــت مــع مصــر المقاصــة ومســاهمته فــى وصــول 
الفريــق لوصافــة الــدورى المصــرى، حصــل األهلــى علــى خدمــات 
ميــدو جابــر موســم 2016، مقابــل 9 مالييــن جنيــه وإعــارة أحمــد 
الشــيخ، وبعــد مــرور ثــالث ســنوات عــاد الالعــب للفريــق الفيومــى 

مــرة أخــرى مقابــل 6 مالييــن جنيــه.

جابــر  ميــدو  وانضــم 
بــدالء  دكــة  لمجمــدى 
يشــارك  ولــم  األحمــر، 
مــع األهلــى ســوى فــى 48 
مبــاراة بواقــع 2520 دقيقــة، 
ســجل خاللهــا 4 أهــداف فقــط.

ــى الجانــب اآلخــر، فقــد عــود  وعل
ــد مــن  ــرام العدي ــى إب ــرة عل ــره فــى األعــوام األخي ــك جماهي الزمال
ــات  ــى الصفق ــع كل موســم، فقــد وصــل إجمال ــات فــى مطل الصفق
التــى تعاقــد الزمالــك معهــا منــذ 2014 وتحديــًدا مــع تولــى مرتضــى 
منصــور رئاســة القلعــة البيضــاء حتــى اآلن حوالــى 79 العبــا، ولــم 
يســتمر مــع الفريــق ســوى 13 العبــا بعــد رحيــل البقيــة بيــن بيــع 

نهائــى وإعــارة.
أبرز صفقات الزمالك 

خالد بوطيب
فــى صفقــة مــن العيــار الثقيــل حســبما وصــف محبــو القلعــة 
المهاجــم  مــع  التعاقــد  عــن  الزمالــك  مســؤولو  أعلــن  البيضــاء، 
المغربــى خالــد بوطيــب قادًمــا مــن ماالتيــا ســبور التركــى مقابــل 30 

مليــون جنيــه، خــالل انتقــاالت ينايــر 2019.
ولــم يظهــر صاحــب الـــ32 عامــا، ســوى فــى 14 لقــاء فقــط ســجل 
ــن مرتضــى  ــل أن يعل ــدا، قب ــا وحي ــع هدف ــا 4 أهــداف، وصن خالله
منصــور رئيــس مجلــس إدارة نــادى الزمالــك فســخ التعاقــد مــع 

ــى. ــد رفضــه الخضــوع للكشــف الطب الالعــب بع
حميد أحداد 

ــدى  ــاع الجدي ــن الدف ــد أحــداد م ــى حمي انضــم المهاجــم المغرب
للزمالــك فــى يونيــو 2018، فــى صفقــة كلفــت خزائــن الفــارس 
األبيــض 1.4 مليــون دوالر، أى مــا يعــادل 25 مليــون جنيــه مصــرى 

ــاً. تقريب
فهــداف دوري أبطــال إفريقيــا 2018 برصيــد 7 أهــداف، انضــم 
للقلعــة البيضــاء علــى أمــل تحقيــق االنجــازات والمســاهمة فــى 

ــدالء. ــس مقاعــد الب ــه ظــل حبي ــاب، لكن ــج باأللق التتوي
وانتقــل الالعــب للرجــاء المغربــى مطلــع الموســم الحالــى مقابــل 
200 الــف دوالر للحصــول علــى خدمــات الالعــب لمــدة موســم علــى 
ســبيل اإلعــارة، مــع بنــد يســمح بانتقــال الالعــب بصــورة نهائيــة 

ــل 500 ألــف دوالر. مقاب
إبراهيم حسن 

بعــد أن قــدم أداًء الفتــاً مــع اإلســماعيلى المواســم الماضيــة، 
انضــم إبراهيــم حســن للزمالــك فــى الصيــف الماضــى، فــى صفقــة 
الشــامى  انتقــال محمــد   إلــى  مليــون جنيــه، إضافــةً  كلفــت 15 

ومحمــد مجــدى للدراويــش.
وبعــد تقديــم عــدد مــن المباريــات الجيــدة مــع الزمالــك، انخفــض 
الحالــى  الموســم  مطلــع  الالعــب  ليرحــل  حســن،  إبراهيــم  أداء 

لبيراميــدز مقابــل 16 مليــون جنيــه لمــدة 3ســنوات ونصــف.
نانا بوكو

انضــم نانــا بوكــو للزمالــك قادمــا مــن المقاصــة فــى ينايــر 2018، 
ــم يخــض مــع  ــه ل ــق الفيومــى، لكن ــا مــع الفري بعدمــا قــدم أداء الفت
القلعــة البيضــاء ســوى خمــس مباريــات فقــط، ســجل خاللهــا هدفــا 
ــازل عــن مســتحقاته  ــل أن يرحــل فــى صيــف 2019 وتن ــدا، قب وحي

المقــدرة بـــ22 مليــون جنيــه.
محمد عنتر

بعــد صــراع عنيــف مــع النــادى األهلــى، نجــح مســؤولو الزمالــك 
فــى خطــف محمــد عنتــر جنــاح األســيوطى بعدمــا كان الالعــب 
قريبــا مــن االنتقــال للمــارد األحمــر، فــى صفقــة كلفــت خزينــة 
الزمالــك 15 مليــون جنيــه خــالل موســم االنتقــاالت الشــتوية عــام 

.2018
ــة  ــر« داخــل جــدران القلع ــى وجــود »عنت ــرور ســنتين عل ورغــم م
البيضــاء، إال أنــه لــم يشــارك فــى المباريــات، وخــرج مــن حســابات 
مــن  أدنــى  أو  قوســين  قــاب  وكان  كارتيــرون  باتريــس  الفرنســى 
ــرة،  ــاالت الشــتوية األخي ــرة االتنق ــك خــالل فت ــل عــن الزمال الرحي
إال أن مرتضــى منصــور حــال دون رحيلــه بســبب قيــده فــى القائمــة 

اإلفريقيــة.

صفقات »أتلفها الهوى«
  بعد إعارة صالح محسن وفسخ التعاقد مع بوطيب.. إخفاقات فى القطبين

تفــاؤل كبيــر أصــاب جمهــور نــادى الزمالــك، وبالتحديــد 
متابعــو الفريــق األول لكــرة القــدم بالنــادى، بعدمــا نجحــت 
إدارة األبيــض برئاســة مرتضــى منصــور، فــى التعاقــد مــع 
ثالثــة حــراس مميزيــن بالــدورى الممتــاز المصــرى، وذلــك 

فــى مطلــع بدايــة هــذا الموســم، متمنيــن تقديــم 
عــروض مرضيــة، علــى غيــر الموســم الماضــى 

ــز  ــى مرك ــرة ف ــادات كثي ــه انتق ــذى كان ب ال
بســبب  عقبــة  ميــت  مرمــى  حراســة 

عمــر  مســتوى  اســتقرار  عــدم 
الســيد،  عمــاد  وأيًضــا  صــالح 
األساســى  الحــارس  وإصابــة 

»جنــش«. عبدالرحيــم  محمــود 
التســاؤل:  »الطريــق«  وتطــرح 
هــل كثــرة الالعبيــن المميزيــن فــى 
أدائهــم  علــى  يؤثــر  واحــد  مركــز 
خــارج  وســلوكهم  الملعــب،  داخــل 

النقــاط  بعــض  ســنعرض  الملعــب؟.. 
التــى مــن الممكــن أن تســاعد علــى إجابــة 

الســطور  خــالل  مــن  وذلــك  التســاؤل،  هــذا 
التاليــة..

ــدأ الســيناريو عندمــا حــدث تخبــط  ب
واهتــزاز فــى مســتوى حــراس عريــن 
الموســم  نهايــة  قبــل  الزمالــك 
حينمــا  وبالتحديــد  الماضــى، 
األول  بالحــارس  لحقــت اإلصابــة 
فــى  »جنــش«  األبيــض  بالفريــق 
الجماعيــة  التدريبــات  أحــد 
الوطنــى،  بالمنتخــب  الخاصــة 
الضــوء  »جنــش«  إصابــة  لتعطــى 

عمــر  الثنائــى  لمشــاركة  األخضــر 
صــالح وعمــاد الســيد بالتنــاوب بينهمــا، 

ــم يقدمــا المســتوى المرجــو  ولكــن الثنائــى ل
. منهمــا

وســريًعا مــا تدخلــت إدارة مرتضــى منصــور، لتضــع بصمتها 
وتســعى إلنقــاذ مركــز حراســة المرمــى بالنــادى، ومــع مطلــع 
الموســم الجــارى، نجحــت اإلدارة فــى اقتنــاص ثــالث صفقات 
مميــزة بعــد قــرار تغييــر جــذرى فــى هــذا المركــز، بدايــة مــن 
عبدالمنصــف  محمــد  الســابق،  األبيــض  حــارس  أبوجبــل 
العــب المنتخــب األولمبــى، ثــم صفقــة محمــد عــواد التــى لــم 
تكتمــل إال بعدمــا تركــت جــدالً واســًعا علــى صعيــد المشــهد 

المتواجديــن بالــدورى المصــرى حالًيــا، وهــم )جنــش- عــواد-
أبوجيــل- عبدالمنصــف(، وقائمــة الفريــق فــى المنافســات 
ــن مــن الحــراس، فالســؤال  المختلفــة ال تســتوعب ســوى اثني
»كارتيــرون«  يســتطيع  هــل  هــو:  هنــا  نفســه  يطــرح  الــذى 
ــن ســيكون  ــن اللذي ــن اآلخري ــى االثني ــاظ عل الســيطرة والحف
سياســة  يرفــض  أنــه  خاصــة  القائمــة،  خــارج  مصيرهمــا 
التدويــر؟. الجديــر بالذكــر، أنــه حدثــت مشــادة فــى اآلونــة 
األخيــرة خــارج الملعــب بيــن الثنائــى محمــد عــواد و»أبوجبــل« 
عبــر حســاباتهما الشــخصية مــن خــالل وســائل التواصــل 
االجتماعــي، بعدمــا نجــح األخيــر فــى خطــف مــكان عــواد 
ردح«  »وصلــة  لتحــدث  الفريــق،  مــع  والمشــاركة  مكانــه 
المصــرى،  الرياضــى  المشــهد  متابعــى  بعــض  اســتنكرها 
فتســاءل أحدهــم علــى »السوشــيال ميديــا« قائــاًل: »لمــاذا 
اثنيــن مــن النجــوم بفريــق واحــد يقطعــوا بعــض خــارج الملعــب 

المشــاركة«؟  بســبب 
ومــن ناحيــة أخــرى، وبالتحديــد فــى النــادى األهلــى، توجــد 
بــه ذات األزمــة التــى لحقــت بالزمالــك، وهــى تواجــد أكثــر مــن 
العــب مميــز فــى مركــز واحــد، وهــذا مــن الممكــن أن يعــود 

بالســلب وليــس اإليجــاب علــى الفريــق.
حــارس  إكرامــى  شــريف  فجــر  بعدمــا  بالفعــل  وحــدث 
مرمــى األهلــى قنبلــة رحيلــه عــن األحمــر عبــر »تويتــر« خــالل 
ــل  ــى الرحي ــن نجــم األهل ــث أعل ــة، حي ــة الماضي ــام القليل األي
عــن النــادى الــذى تواجــد بداخلــه أكثــر مــن 23 عاًمــا بســبب 
عــدم المشــاركة، كمــا أنــه تنقــل مــن الفئــات الســنية األصغــر 
ــراف  ــرات احت ــرورًا بفت ــق األول، م ــر وصــواًل للفري ــى األكب إل

ــدى. ــورد الهولن ــق فين ــة بفري أوروبي
ــر قائــال »بعــد  ــى حســابه الرســمى بتويت وغــرد إكرامــى عل
مشــوار 23 عاًمــا ناشــئًا والعًبــا بالفريــق األول، ومــع اقتــراب 
انتهــاء تعاقــدى مــع النــادى، فقــد اســتخرت اللــه واتخــذت أهم 
وأصعــب قــرار فــى حياتــى بالرحيــل عــن النــادى األهلــى«، 
وتابــع إكرامــى قائــال »لقــد أردت بهــذا القــرار رفــع الحــرج عن 
ــا  ــر ولم ــرام  والتقدي ــه كل االحت ــن ل ــذى أك ــس اإلدارة ال مجل

أحسســته مــن حساســية هــذا الملــف«.
كان  بداخلــى  »الصــراع  قائــال،  األهلــى،  العــب  وأضــاف 
قويــا وأجبرنــى علــى اتخــاذ القــرار األصعــب، فالنــادى يحمــل 
بداخلــى الكثيــر مــن الذكريــات ولــم أكــن أتخيــل أن ألعــب لنــاد 

آخــر غيــره بمصــر«.

عودة جنش وتألق أبوجبل وعواد
  هل كثرة نجوم حراسة المرمى فى الزمالك تؤثر سلبيًا على القلعة البيضاء؟

مصطفى أبوعقيل

الرياضــى، بــل صفقــة فرضــت نفســها لتكــون حديــث الشــارع 
الرياضــى فــى ســوق االنتقــاالت الصيفيــة المصريــة.

وظــن الجميــع أن مرمــى الزمالــك فــى أمــان مــع ثالثــى 
مســتواه،  إلــى  »جنــش«  لعــودة  انتظــارًا  الجــدد،  الحراســة 
لكــن األرقــام كان لهــا رأى آخــر. حيــث لــم يقــدم 
»عــواد« المســتوى الفنــى الــذى كان متوقًعــا منــه، 
فجــاءت بدايتــه مــع الفريــق األبيــض ســواء 
القاريــة  أو  المحليــة  المنافســات  فــى 
ظهــر  إنــه  حيــث  جــًدا،  متواضعــة 
الــذى  ذلــك  وليــس  عادًيــا  حارًســا 
الدفــاع  عــبء  يحمــل  أن  بمقــدوره 
والمرمــى علــى عاتقــه، ولــم يســتغل 
أيًضــا ميــزة أنــه الحــارس األساســى، 
واالنتقــادات والتخبــط فــى المســتوى 

وطريقتــه. ألســلوبه  عنواًنــا  كان 
إدارة  تدخلــت  جانبهــا،  ومــن 
الموقــف،  لتحتــوى  كالعــادة  الزمالــك 
مشــاركة  أمــام  األخضــر  الضــوء  وتعطــى 
»أبوجيــل« وإراحــة »عــواد« حفاًظــا عليــه وخوًفــا 
مــن االنتقــادات الالذعــة التــى تعــرض لهــا مــن 
ــا تســرب  ــر خاصــة أن وقته ــل الجماهي قب
قيمــة عقــد الالعــب الــذى تســبب فــى 
إن  حيــث  للكثيــر،  بالنســبة  صدمــة 
البعــض لــم يصــدق أن قيمــة العقــد 
تتناســب مــع مســتوى الحــارس، والتــى 
قــدرت بـــ80 مليــون جنيــه، ولكــن يــرى 
النقــاد الرياضيــون أن عــواد حــارس 
مميــز للغايــة وســيعود لمســتواه، وكل 
ذلــك ال يشــكك فــى قدراتــه كحــارس 

واعــد.
عــودة  الجميــع  انتظــار  مــع  وبالتزامــن 
يحجــز  الــذى  الحــارس  للمالعــب،  »جنــش« 
مــن  الزملكاويــة،  كل  قلــوب  فــى  خاصــة  مكانــة 
مــن مصــادر  »الطريــق«  بــه، علمــت  التــى لحقــت  إصابتــه 
قيــادة  تحــت  للفريــق  الفنــى  الجهــاز  أن  بالنــادى،  خاصــة 
بسياســة  العمــل  يرفــض  كارتيــرون،  باتريــس  الفرنســى 

المرمــى. حراســة  مركــز  داخــل  التدويــر 
وبهــذا القــرار ســيضع الفرنســى نفســه فــى مــأزق غيــر 
ــى  ــش« ســيتواجد ف ــع عــودة »جن ــه م ــث إن ــه، حي مرغــوب في
مركــز حراســة مرمــى الزمالــك، أربعــة مــن أفضــل الحــراس 
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حوار- محمد الهادى

أحمد واعر

ألعـــاب  جمعـــة، صانـــع  مصيـــر صالـــح  مـــازال 
األهلـــى  بالنـــادى  القـــدم  لكـــرة  األول  الفريـــق 
مجهـــوًل؛ وذلـــك بعـــد إعـــان السويســـرى رينيـــه 
ــه  ــدم حاجتـ ــن عـ ــق عـ ــى للفريـ ــر الفنـ ــر، المديـ فايلـ
ـــاً الضـــوء األخضـــر  ـــة، ومعطي ـــرة المقبل لاعـــب الفت
لمســـؤولى األحمـــر بضـــرورة البحـــث عـــن عـــرض 

لرحيـــل الاعـــب، وذلـــك لعـــدم التزامـــه. 
وكان فايلـــر قـــد صـــرح فـــى مؤتمـــر صحفـــى لـــه 
قبـــل أيـــام عـــن تمنياتـــه بالتوفيـــق لصالـــح جمعـــة 
الفتـــرة المقبلـــة، مؤكـــًدا علـــى أن الاعـــب لـــم يعـــد 

لـــه مـــكان بالفريـــق.
الاعبيـــن  أكثـــر  مـــن  واحـــد  جمعـــة  صالـــح 
ـــه  ـــرة، إل أن ـــة فـــى الســـنوات األخي ـــن موهب المصريي
أضـــاع موهبتـــه بســـبب عـــدم التزامـــه، فـــى الوقـــت 
ـــر دعـــم ممكـــن  ـــى أكب ـــه الاعـــب عل الـــذى حصـــل في
ـــى  ـــه، والت ـــة بموهبت ـــراء المؤمن ـــر الحم ـــن الجماهي م
ـــا مـــا تســـانده وتطالـــب بضـــرورة منحـــه فرصـــة  دائًم

أخـــرى للمشـــاركة مـــع تعهـــد الاعـــب بالتزامـــه.
وهـــو أكثـــر لعـــب فـــى فريـــق األهلـــى آخـــر خمـــس 
ســـنوات تمـــت معاقبتـــه، واســـتبعاده مـــن قائمـــة 
الملعـــب  داخـــل  اللتـــزام  عـــدم  بســـبب  الفريـــق؛ 
وخارجـــه، وانتشـــار الكثيـــر مـــن الصـــور لاعـــب 
ـــا يرفضـــه  ـــة؛ وهـــو م فـــى حفـــات وســـهرات خارجي
األهلـــى، هـــذا بخـــاف تغيبـــه المعتـــاد عـــن تدريبـــات 
الفنـــى  الجهـــاز  مـــن  إذن  دون  وتأخـــره  الفريـــق 
للفريـــق؛ وهـــو األمـــر الـــذى علـــى إثـــره لـــم يطلـــب أى 
ـــاز أو خارجـــه ضـــم الاعـــب  ـــدورى الممت ـــاد فـــى ال ن
ل علـــى ســـبيل اإلعـــارة، أو البيـــع النهائـــى فـــى فتـــرة 
ـــا مـــن أن يســـتمر  ـــك تخوًف النتقـــالت الشـــتوية؛ وذل

الاعـــب فـــى عـــدم التزامـــه.
صالـــح جمعـــة ليـــس الاعـــب األول الـــذى أضـــاع 

ــى  ــة علـ ــه، فاألمثلـ ــدم التزامـ ــبب عـ ــه بسـ موهبتـ
ذلـــك كثيـــرة، وهـــو مـــا ســـتوضحه »الطريـــق« 

فـــى الســـطور التاليـــة..
إبراهيم سعيد

ــب  ــغًبا بالماعـ ــن شـ ــر الاعبيـ أكثـ
ــع  ــاكل مـ ــاًل للمشـ ــة، وافتعـ المصريـ
عـــدم  كذلـــك  بالفريـــق،  زمائـــه 
التزامـــه وعاقاتـــه النســـائية، حيـــث 
ســـبق إلبراهيـــم ســـعيد وأن لعـــب 
إلـــى  باألهلـــى  الناشـــئين  بقطـــاع 

األول  بالفريـــق  ليلعـــب  تـــدرج  أن 
منـــذ عـــام 2000 حتـــى عـــام 2004، 

ليســـتغنى األهلـــى عنـــه بعـــد ذلـــك بســـبب كثـــرة 
مشـــاكله مـــع زمائـــه بالفريـــق، والمدربيـــن، هـــذا 
بخـــاف عـــدم انضباطـــه أخاقًيـــا، لينتقـــل بعدهـــا 
إلـــى نـــادى الزمالـــك ليلعـــب موســـمين ويرحـــل بعـــد 
ذلـــك عـــن الفريـــق موســـم 2006 - 2007، وتندثـــر 

مبكـــًرا موهبـــة فـــذة فـــى مركـــز قلـــب الدفـــاع.
ولعـــل أشـــهر ســـقطات الاعـــب وقـــت أن كان لعًبـــا 

بصفـــوف المنتخـــب األولمبـــى فـــى بطولـــة 
ــا بالمغـــرب عـــام 1999؛ ليصـــدر  إفريقيـ

الجهـــاز الفنـــى لمنتخـــب مصـــر وقتهـــا 
قـــرارًا باســـتبعاد إبراهيـــم ســـعيد، 

ومحمـــد جـــودة، وهانـــى ســـعيد 
ثاثـــى الفريـــق وإيقافهـــم ثـــاث 
مباريـــات؛ وذلـــك بســـبب عـــدم 
الجهـــاز  بتعليمـــات  التزامهـــم 
بالســـهر  وقيامهـــم  الفنـــى، 
بعـــد  ليأتـــى  الفنـــدق؛  خـــارج 

ثابـــت  الراحـــل  ويوقـــع  ذلـــك 
البطـــل مديـــر الكـــرة باألهلـــى وقتهـــا 

غرامـــة ماليـــة قدرهـــا الـــف جنيـــه علـــى 
لعبـــى األهلـــى بعـــد تأكـــده مـــن أن أســـباب 

الســـتبعاد مـــن المنتخـــب األولمبـــى بســـبب عـــدم 
اللتـــزام، وليـــس ألســـباب فنيـــة.

واقعـــة أخـــرى إلبراهيـــم ســـعيد عـــام 2000 وذلـــك 
بعـــد قيامـــه بالعتـــداء علـــى أحـــد أفـــراد األمـــن، 
ليتـــم تحريـــر محضـــر لاعـــب، إل أنـــه تـــم الصلـــح 

فـــى األخيـــر وأغلقـــت القضيـــة.
عمرو وردة

ـــى  أحـــد ناشـــئى األهل
يلعـــب  والـــذى 
بصفـــوف  حالًيـــا 
لريســـا اليونانـــى، 

احـــد  وهـــو 
أبـــرز  مـــن 

الاعبيـــن المصرييـــن الذيـــن أضاعـــوا موهبتهـــم 
اللتـــزام. عـــدم  بســـبب 

فدائًمـــا مـــا تثـــار المشـــكات أينمـــا وجـــد 
انضبـــاط  عـــدم  بســـبب  وذلـــك  وردة، 

أخاقًيـــا. الاعـــب 
وتـــم اســـتبعاد وردة مـــن قائمـــة 
بطولـــة  فـــى  مصـــر  منتخـــب 
ــرة، وذلـــك  ــا األخيـ ــم إفريقيـ أمـ
فيديوهـــات  تـــداول  بعـــد 
إحـــدى  مـــع  لاعـــب  جنســـية 
عارضـــات األزيـــاء، ليتـــم إيقافـــه 
الجهـــاز  قبـــل  مـــن  مباراتيـــن 
ثـــم  مصـــر،  لمنتخـــب  الفنـــى 
يعـــود للمشـــاركة فـــى مبـــاراة جنـــوب 
إفريقيـــا فـــى دور الــــ16 التـــى خســـرتها 

البطولـــة. لتـــودع  نظيـــف  بهـــدف  مصـــر 
وهـــذه ليســـت المـــرة األولـــى لــــ»وردة«، فقـــد ســـبق 
وأن اســـتبعده ربيـــع ياســـين مـــن قائمـــة منتخـــب 
ــا  ــم إفريقيـ ــة أمـ ــى بطولـ ــك فـ ــباب، وذلـ ــر للشـ مصـ
عـــام 2013، حيـــث قـــام الاعـــب بالعتـــداء علـــى 
إحـــدى الســـائحات بفنـــدق إقامـــة الفريـــق ليتـــم 
منتخـــب  مـــع  المشـــاركة  مـــن  نهائًيـــا  اســـتبعاده 
الشـــباب فـــى أى مبـــاراة، حيـــث تـــوج منتخـــب 
ــادة  ــت قيـ ــة تحـ ــا بالبطولـ ــباب وقتهـ الشـ

ــين. ــع ياسـ ربيـ
هـــذا بخـــاف اتهامـــه أكثـــر مـــن مـــرة 
ــه  ــات زمائـ ــرش بزوجـ ــداء والتحـ بالعتـ

بالفريـــق فـــى الـــدورى اليونانـــى.
شيكاباال 

المواهـــب  أبـــرز  مـــن  واحـــد 
األلفيـــة  فـــى  المصريـــة 
يقـــل  ل  فهـــو  الجديـــدة، 
محمـــد  عـــن  موهبـــة 
أســـطورة  أبوتريكـــة 
ـــى ومنتخـــب مصـــر،  األهل
حيـــث كان بإمكانـــه أن 
لـــول  بعيـــًدا  يذهـــب 
الاعـــب،  اســـتهتار 
فـــى  جديتـــه  وعـــدم 

األحيـــان. مـــن  الكثيـــر 
أحـــد  شـــيكابال،  محمـــود 
الزمالـــك،  نـــادى  نجـــوم  أبـــرز 
والـــذى بـــدأ مســـيرته فـــى قطـــاع 
الناشـــئين بالفريـــق ليتـــدرج حتـــى 
ــود للفريـــق األول واللعـــب  الصعـ
أساســـًيا لســـنوات، إل أنـــه كان 
المشـــكات  يفتعـــل  مـــا  دائًمـــا 
مـــع األجهـــزة الفنيـــة للفريـــق 

تـــم  حيـــث  األبيـــض، 
إيقافـــه أكثـــر مـــن مـــرة 
واســـتبعاده مـــن قائمـــة 
ــى  ــه فـ ــق، لدخولـ الفريـ
صدامـــات مـــع األجهـــزة 
وبعـــض  الفنيـــة 
أحياًنـــا،  الاعبيـــن 
مـــع  ومناوشـــاتلدائمة 
األبيـــض،  جماهيـــر 
تغيبـــه  بخـــاف  هـــذا 
الفريـــق  مـــران  عـــن 

الكثيـــر  فـــى  والظهـــور 
الليليـــة  الحفـــات  مـــن 

رفقـــة المطـــرب الشـــهير محمـــد 
منيـــر؛ وهـــو األمـــر الـــذى كلـــف شـــيكابال 

الكثيـــر، وعطلـــه عـــن تحقيـــق اإلنجـــازات مـــع 
األبيـــض.

باسم مرسى
لعـــب نـــادى الزمالـــك الســـابق ونـــادى النتـــاج 
الحربـــى الحالـــى، كان واحـــًدا مـــن أبـــرز المهاجميـــن 
ـــى  ـــث نجـــح ف ـــاز عـــام 2015، حي ـــدورى الممت ـــى ال ف
تحقيـــق بطولتـــى الـــدورى المصـــرى وكأس مصـــر 
مـــع البرتغالـــى فيريـــرا، كمـــا نجـــح فـــى تحقيـــق لقـــب 
الـــدورى الممتـــاز وقتهـــا، إل أن قصـــة تألقـــه قتلـــت 
ـــه فـــى حـــرب ضـــد رئيـــس  ـــك بعـــد دخول مبكـــًرا، وذل
الزمالـــك، مرتضـــى منصـــور، بســـبب عـــدم التزامـــه 
وتعاليـــه علـــى الكـــرة بعـــد موســـم اســـتثنائى قدمـــه 

مـــع األبيـــض.
الشيخ 

مـــن  الشـــيخ،  أحمـــد  الحالـــى  األهلـــى  لعـــب 
الاعبيـــن أصحـــاب المهـــارات واإلمكانـــات الكبيـــرة، 
ـــل  ـــاز قب ـــدورى الممت ـــن فـــى ال وأحـــد أفضـــل الاعبي
موســـمين، وقـــت أن كان لعًبـــا بنـــادى المقاصـــة، 
إل أن عليـــه الكثيـــر مـــن عامـــات الســـتفهام بعـــد 
انتقالـــه لألهلـــى وتراجـــع مســـتواه بشـــكل ملحـــوظ، 
ــع  ــاركة مـ ــرص للمشـ ــن الفـ ــد مـ ــه العديـ ــم منحـ رغـ

ــق. الفريـ
تـــزوج أكثـــر مـــن مـــرة، هـــذا  الشـــيخ كان قـــد 
بخـــاف ظهـــوره فـــى أكثـــر مـــن حفلـــة خارجيـــة 
رفقـــة بعـــض الاعبيـــن اآلخريـــن، وهـــو مـــا تـــم علـــى 
ــى  ــة لألهلـ ــزة الفنيـ ــل األجهـ ــن قبـ ــره مـ ــره تحذيـ إثـ
ـــر  ـــه، األم ـــات علي ـــع عقوب ـــزام، وإل ســـيتم توقي باللت
الـــذى يعجـــل بـــوأد موهبـــة كرويـــة فـــذة فـــى مركـــز 
للمســـار  الاعـــب  عـــاد  لـــو  إل  األلعـــاب،  صانـــع 

الصحيـــح، والتـــزم داخـــل الملعـــب وخارجـــه.

مواهب مصرية قتلها »عدم االلتزام«
 شيكا وصالح جمعة و»وردة« وإبراهيم سعيد.. أبرز الالعبين

 عدم احترام المدرب والغياب عن التدريبات والفضائح األخالقية تقتل مستقبل النجوم

فــى  دور  مجاهــد  عزمــى  ألميــر  كان 
الجهــاز الفنــى للفريــق األول لكــرة القــدم 
بنــادى الزمالــك، حيــث كان مدربــا بالجهاز 
الفنــى الســابق تحــت قيــادة السويســرى 
كريســتيان جــروس، قبــل أن يرحــل بعــد 
أيمــن  وبيــن  بينــه  نشــبت  التــى  األزمــة 
حافــظ المنســق العــام للفريــق الســابق.

ــى عــن  ــر فــى الحــوار التال وتحــدث أمي
أبرزهــا  الهامــة،  الملفــات  مــن  العديــد 
قرعــة ربــع نهائــى دورى األبطــال ومواجهــة 
ــك للترجــى، وعــن حاجــة الزمالــك  الزمال
عــن  رحيلــه  وكواليــس  أحمــال،  لمــدرب 
عبداللــه  واكتشــاف  البيضــاء،  القلعــة 
ــى  ــر األيســر، وإل ــة فــى مركــز الظهي جمع

نــص الحــوار..
دورى  نهائــى  ربــع  قرعــة  فــى  *رأيــك 
للترجــى؟ الزمالــك  ومواجهــة  األبطــال 

صعبــة  ســتكون  الترجــى  مواجهــة 
ــك للترجــى فــى 3  ــة الزمال بســبب مواجه
الســوبر  بمبــاراة  تبــدأ  متتاليــة،  لقــاءات 
ثــم ذهــاب وإيــاب الــدور ربــع النهائــى مــن 

دورى األبطــال، ولكــن مــع كامــل احترامــى 
الفــوز  علــى  قــادر  فالزمالــك  للترجــى 
عليــه، فنحــن لــن نواجــه فريقــا أوروبيــا 
كبرشــلونة او ريــال مدريــد، فقــط الزمالك 
يحتــاج إلــى 11 رجــا فــى الملعــب، وإذا 

تمكــن الزمالــك مــن تحقيــق الفــوز فــى 
مبــاراة الســوبر ســوف تعطيــه دفعــة قويــة 
فــى لقــاءى الذهــاب واإليــاب فــى دورى 

األبطــال.
* وكيــف تــرى وقــوع األهلــى أمــام صــن 

داونــز؟
يجــب أن يفــوز األهلــى بنتيجــة كبيــرة 
فــى القاهــرة، وحســم بطاقــة التأهــل مــن 
مصــر، خاصــة أن أى نتيجــة غيــر الفــوز 
هنــا فــى مصــر ســوف تصعــب المهمــة 
فــى مبــاراة اإليــاب فــى جنــوب إفريقيــا، 
أتمنــى تأهــل األهلــى والزمالــك إلــى الــدور 
نصــف النهائــى، وحصــد أحدهمــا اللقــب.

*هل يحتاج الزمالك لمدرب أحمال؟
نعــم بالتأكيــد، ففــى مبــاراة وادى دجلــة 
غيــاب الضغــط التــام علــى المنافس أظهر 
ــا واحتياجــه لمــدرب  ــق بدني ضعــف الفري
أحمــال، فهــو مــن أهــم العناصــر التــى مــن 
الضــرورى تواجدهــا فــى أى جهــاز فنــى 

ألى فريــق، وغيابــه غيــر محتمــل.
*اختــر لنــا أفضــل لعــب فــى الزمالــك 

منــذ بدايــة الموســم؟
طــارق حامــد، أرى أنــه أرجــل لعــب فــى 
ــن خــوض  ــل م ــكل ول يم ــو ل ي مصــر، فه
جــروس  تواجــد  فتــرة  وفــى  التدريبــات، 
مدربــا للزمالــك كان يقســو علــى نفســه 

ويخــوض تدريبــات إضافيــة بعــد الحصــول 
علــى إذن مــن الجهــاز الفنــى، وضــرورى 
جــدا إيجــاد بديــل مميــز لطــارق حامــد 
فــى خــط وســط الزمالــك، فمــن الصعــب 
أن يتأثــر نــاد كبيــر بحجــم الزمالــك بغيــاب 

لعــب.
ــه  ــب عبدالل ــت الســبب وراء لع *هــل أن

ــر األيســر؟ ــز الظهي ــى مرك ــة ف جمع
نعــم، فــى مبــاراة منيــة ســمنود فــى كأس 
مصــر كان بهــاء مجــدى مصابــا وأحمــد 
فتــوح فــى المنتخــب األولمبــى، تحدثــت 
مــع جــروس أن عبداللــه يســتطيع أن يــؤدى 
بشــكل جيــد فــى هــذا المركــز، واســتجاب 
بالفعــل، ومــن وقتهــا قــدم الاعــب مســتوى 

مميــزا.
أن  وأتمنــى  كبيــر،  لعــب  عبداللــه 
يســتعيد مســتواه خــال الفتــرة المقبلــة، 
ونصحتــه بإنقــاص وزنــه الزائــد الــذى بــدا 

ظاهــرا عليــه مؤخــرا.
*هل ُظلم جروس مع الزمالك؟

منهــا  كبيــرة،  تحديــات  واجــه  جــروس 

مســابقة  انتظــام  عــدم 
بمســتوى  كثيــرا  أضــر  الــذى  الــدورى 
ــر  ــه لعــدم تدوي ــق، أمــا عــن مهاجمت الفري
الاعبيــن فهــذه قناعــات ومــدارس فــى 
بــأن  أعتــرف  ولكــن  التدريــب،  عالــم 
ــرة فقــط هــى مــا  ــات األخي بعــض المباري
كانــت تحتــاح للتدويــر، وعلــى المســتوى 
الشــخصى اســتفدت كثيــرا مــن العمــل مــع 
جــروس واســتفدت مــن خبراتــه كثيــرا.

*لماذا رحلت عن الزمالك؟
بســبب أزمــة بينــى وبيــن أيمــن حافــظ، 
حيــث قــام بإبــاغ رئيــس النــادى بمغــادرة 
الفنيــة، وهــذا  إمــام للمحاضــرة  حــازم 
ســؤاله  إلــى  دفعنــى  مــا  يحــدث،  لــم 
لمعرفــة ســبب قولــه هــذا، لكــن كان رده 
غيــر لئــق، وهــو مــا دفعنــى للــرد بنفــس 
الطريقــة، لكــن األزمــة انتهــت بمكالمــة 

ــا. ــون بينن تلف
*نرجــع للذكريــات.. احــِك لنــا كواليــس 

طــردك مــن مــران الزمالــك؟
إمــام  حــازم  قــدم  فــى  بقــوة  تدخلــت 
لــى  تدريــب  أول  فــى  التقســيمة  خــال 
دراجوســاف،  األلمانــى  قيــادة  تحــت 
وقتهــا حــازم إمــام كان واحــدا مــن أبــرز 
نجــوم الفريــق بالطبــع، وكان هنــاك تخوف 
كبيــر مــن قبــل الجهــاز الفنــى علــى تعــرض 
دراجوســاف  فقــام  لإلصابــة،  الاعــب 
بطــردى خــارج المــران، بعــد ذلــك أعجــب 
وكان  كثيــرا  بمســتواى  دراجوســاف 
يشــركنى بشــكل أساســى فــى المباريــات 

عقــب انتهــاء األزمــة.

أمير عزمى:

الزمالك قادر
على تخطى الترجى

 فوز الزمالك على الترجى فى السوبر 
يسهل مهمته فى دورى األبطال

 األهلى مطالب بالفوز على صن داونز 
بنتيجة كبيرة فى القاهرة

 طارق حامد 
»أرجل« العب فى 

مصر.. وعدم انتظام 
مسابقة الدورى أضر 

كثيرًا بمستوى الفريق 
مع جروس
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 إهانة الزوجة 
وإهمال الزوج يفتحان 

الطريق للخيانة 
والدراما ساعدت على 

انتشار جرائم
الشرف

دورًا  الحديثــة  االتصــال  وســائل  تلعــب 
هامــا فــى الوقــت الحاضــر، وأصبحــت لغــة 
مشــتركة فــى كافــة أنحــاء العالــم، وهــى تؤثر 
علــى األطفــال ســلبا مــن خــال مشــاركتهم، 
إال انهــا تعلمهــم العنــف وممارســته وبنــاء 
جيــل عدوانــى، كمــا تحــرض علــى العنــف 

ضــد مؤسســات الدولــة.  
ــوظ، المحامــى، باغــا  ــدم أيمــن محف وق
للنائــب العــام، المستشــار حمــادة الصــاوى، 
طالــب فيــه بحجــب لعبــة الفيديوجيــم »جاتــا 
المصريــة«، شــارحا فــى بدايــة باغــه بأنــه 
فــى اطــار حــروب الجيــل الرابــع والخامــس، 
يتعــرض أطفالنــا لمؤامــرة انتشــار ألعــاب 
الفيديوجيــم بلعبــة تدعــى جاتــا )النســخة 
المصريــة(، تحــرض أطفالنــا علــى العنــف 
وتحــرض  الدينيــة  المقدســات  وتدنيــس 
الشــرطية  المقــرات  اقتحــام وحــرق  علــى 
والعســكرية، ونشــر الفوضــى فــى مياديــن 

مصــر المحــددة باالســم.
اللعبــة  »تلــك  أن  المحامــى  وأضــاف 
منتشــرة جــدا بيــن األطفــال بمصــر وخاصــة 
الفيديوجيــم وتتركــز  ألعــاب  فــى محــات 
فــى المناطــق األكثــر فقــرا حيثمــا يجتمــع 
الفقــر والجهــل، فتلــك هــى البيئــة الصالحــة 
ــار  ــق اإلرهــاب والشــذوذ الفكــرى وانهي لخل
مــن  البــد  األلعــاب  تلــك  ومثــل  الوطنيــة، 
مواجهتهــا مــن كافــة الجهــات الرقابيــة«.

وأضــاف: »لهــذا تقدمــت ببــاغ لحجــب 
تلــك اللعبــة حيــث إن قانــون الطفــل يؤكــد 
الطفولــة  حمايــة  الدولــة  تكفــل  أن  علــى 
واألمومــة، وترعــى األطفــال، وتعمــل علــى 

ــة الظــروف المناســبة لتنشــئتهم  تهيئ
واالنتمــاء  الصحيحــة  التنشــئة 

وعلــى  لــه،  والوفــاء  لوطنــه 
بيــن  والتســامح  اإلخــاء 

البشــر، وعلــى احتــرام 
اآلخــر«.

محفــوظ  وأكــد 
أن القانــون يحظــر 
عــرض  أو  نشــر 
أى  تــداول  أو 
مطبوعات 
مصنفــات  أو 
مرئيــة  فنيــة 
مســموعة  أو 
بالطفــل  خاصــة 
تخاطب 

تزيــن  أو  غرائــزه، 
الســلوكيات  لــه 

لقيــم  المخالفــة 
يكــون  أو  المجتمــع 

تشــجيعه  شــأنها  مــن 
علــى االنحــراف، مــع وجــوب 

مصــادرة المطبوعــات أو المصنفــات الفنيــة 
. لفــة لمخا ا

واختتــم المحامــى باغــه الــذى حمــل رقــم 
المستشــار  بمناشــدة   ٢٠٢٠ لســنة   ٢١٨٥
الشــعب  محامــى  بصفتــه  العــام  النائــب 
نحــو حجــب  الازمــة  اإلجــراءات  باتخــاذ 
تلــك اللعبــة التــى تدمــر أطفالنــا وتحرضهــم 

علــى العنــف ونشــر الفوضــى.
وفــى الســياق ذاتــه، قال الخبيــر القانونى، 
هانــى ســامح، إن لعبــة جاتــا تحــرض بالفعــل 
الدولــة،  مؤسســات  ضــد  العنــف  علــى 
األفــكار  وتلــك  تخريبهــا،  علــى  وتحــرض 
األلعــاب،  فــى  كالســموم  بثهــا  يتــم  التــى 

تــازم األطفــال طــوال حياتهــم.
ــى، فــى تصريحــات  ــر القانون ــد الخبي وأك
أجهــزة  علــى  أنــه  لـ»الطريــق«،  خاصــة 
أن  خاصــة  فــورًا،  اللعبــة  وقــف  الدولــة 
األطفــال أصبحــوا يعتمــدون علــى األجهــزة 
ــا تشــكل  ــر، وهــى م ــة بشــكل كبي اإللكتروني
ــر، كمــا تجدهــا منتشــرة  عقليتهــم فــى الكب
فــى األماكــن المعروفــة بكونهــا بيئــة خصبــة 

لإلرهــاب.
وأشــار الخبيــر القانونــى، إلــى أن النائــب 
وعلــى  األمــر،  حــل  بيــده  مــن  هــو  العــام 
ــة، لمــا  المحاميــن أخــذ موقــف مضــاد للعب
تســببه مــن مشــاكل فــى الدولــة، والتحريــض 
علــى العنــف جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

وتنــص المــادة رقــم ٥ مــن قانــون مكافحــة 
اإلرهــاب علــى »يعاقــب علــى الشــروع فــى 

ارتــكاب أيــة جريمــة إرهابيــة، بــذات العقوبة 
المقــررة للجريمــة التامــة«.

»يعاقــب  علــى   )6 ( المــادة  كمــا نصــت 
ــة جريمــة  ــكاب أي ــى ارت ــى التحريــض عل عل
إرهابيــة، بــذات العقوبــة المقــررة للجريمــة 
التامــة، وذلــك ســواء كان هــذا التحريــض 
ــا لشــخص محــدد أو جماعــة معينــة،  موجًه
أو كان تحريًضــا عاًمــا علنًيــا أو غيــر علنــى، 
وأًيــا كانــت الوســيلة المســتخدمة فيــه، ولــو 
ــر، كمــا  ــى هــذا التحريــض أث ــم يترتــب عل ل
ُيعاقــب بــذات العقوبــة المقــررة للجريمــة 
التامــة كل مــن اتفــق أو ســاعد - بأيــة صــورة 
إليهــا  المشــار  الجرائــم  ارتــكاب  علــى   -
بالفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة، ولــو لــم 
تقــع الجريمــة بنــاًء علــى ذلــك االتفــاق أو 

تلــك المســاعدة«.
فــى الســياق نفســه، قــدر وزيــر االتصاالت 
عمــرو  الدكتــور  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
طلعــت، حجــم صناعــة األلعــاب اإللكترونيــة 
بنحــو ٢٠٠  الحالــى  العــام  خــال  عالميــا 
ــى ٢٠١9  ــارا ف ــل ١3٠ ملي ــار دوالر مقاب ملي

و١٢٠ مليــارا خــال ٢٠١٨.
جــاء ذلــك خــال مشــاركته فــى مؤتمــر 
»اجــدا« لأللعــاب اإللكترونيــة علــى هامــش 
مهرجــان »انســومينا ايجيبــت ٢٠١9« بمركــز 
منطقــة  فــى  الدوليــة  للمعــارض  مصــر 
التجمــع الخامــس بدعــم مــن هيئــة تنميــة 
»إيتيــدا«. المعلومــات  تكنولوجيــا  صناعــة 

وأشــار طلعــت إلى أن األلعــاب اإللكترونية 
ــب المهمــة فــى صناعــة  واحــدة مــن الجوان
الفوائــد  إلــى  تعــود  االتصــاالت وأهميتهــا 
التــى تحققهــا فــى تشــكيل وعــى الشــباب.

وأوضــح أنــه عنــد التحــدث عــن األلعــاب 
التثقيــف  هدفهــا  ألعــاب  فهنــاك 
والتعليــم ونشــر الوعــى فــى العديــد 
المجــال  مثــل  المجــاالت  مــن 

والصحــى. االقتصــادى 
إن  االتصــاالت  وزيــر  وقــال 
وســيلة  أصبحــت  األلعــاب 
مفضلــة للكثيــر مــن الشــباب 
للحصــول علــى المعلومــات 
الثقافــات  علــى  والتعــرف 

الســليم. والوعــى 
العــام  أن  إلــى  ولفــت 
إطــاق  شــهد  الماضــى 
آالف   ١٠ لتدريــب  مبــادرة 
شــاب إفريقــى علــى األلعــاب 
اإللكترونيــة، مشــيرا إلــى أن 
منصــة  لديــه  »إيتيــدا«  موقــع 
للتســجيل علــى الموقــع للتدريــب، 
الحالــى  العــدد  أن  موضحــا 
آالف   ٥ المنصــة  علــى  للمســجلين 

دولــة.  ١9 مــن  أفارقــة  منهــم  شــاب، 

»الجرائــم  األخيــرة  اآلونــة  خــال  تصــدرت 
ــرة،  ــة كبي ــة«  صفحــات الحــوادث بطريق الزوجي
مــا بيــن رجــل يقتــل زوجتــه والعكــس، واشــتركت 
الجرائــم فــى دوافعهــا وهــى الخيانــة الزوجيــة 
مــن كا الطرفيــن، فواحــدة تقتــل شــريك حياتهــا 
ــص مــن أم أوالده  مــن اجــل العشــيق، وزوج يتخل
ليتفــرغ لعشــيقته، لكــن ثمــة جديــد فــى هــذه 
عامــا  العشــق  كــون  وهــو  المتعــددة  الجرائــم 
مشــتركا فيهــا. وأرجــع خبــراء الجرائــم األســرية 
بمــواد  المصريــة  األســرة  تشــبع  إلــى  ذلــك 
إعاميــة ومسلســات أجنبيــة تحلــل الخيانــة 

لــكا الزوجيــن وتصويــر األمــر علــى 
قبيــل  ومــن  الحيــاة  ُســنة  أنــه 

العشــق الممنــوع كمــا تصــوره 
التركيــة  الدرامــا  تمامــا 
أعمالهــا  تجســد  التــى 
الخيانــة  قصــص 
فــى  لكنهــا  الزوجيــة، 
النهايــة تختتــم حلقاتهــا 
بيــن  الحــب  بانتصــار 
وعشــيقها  العشــيقة 

الــزوج  كان  ولــو  حتــى 
والعكــس  الضحيــة  هــو 

صحيــح.. »الطريــق« رصــدت 
الظاهــرة..

منــزل  ربــة  قتلــت  القاهــرة،  فــى 
زوجهــا فــى منطقــة الســام، بعــد زواج دام 
١٠ ســنوات، وبالرغــم مــن أنــه زواج تقليــدى 
لــم يبــَن علــى حــب، إال أن الــزوج الــذى يكبــر 
زوجتــه بـــ١6 ســنة، حــاول إســعادها بجميــع 
الطــرق، إلــى أن وســوس الشــيطان فــى عقلهــا 
وارتبطــت بشــخص آخــر كــى يعوضهــا الحــب 
الــذى لــم تعشــه، وهــو شــاب أصغــر منهــا فــى 
الســن، وســلمته عقلهــا وجســدها وقلبهــا فــى 
عاقــة غيــر شــرعية، ولــم تتوقــف علــى هــذا 
فقــط، بــل قتلــت زوجهــا ليخلــو لهمــا الجــو، 
ثــم  الشــاى  كــوب  فــى  المنــوم  لــه  فوضعــت 

ــه تبكــى بدمــوع  ــف جنازت ــه، وســارت خل خنقت
التماســيح، حتــى تــم القبــض عليهــا.

وفــى جريمــة أخــرى فــى نفــس الشــهر، قتلــت 
ــع عشــيقها 7 ســنوات  ــا وعاشــت م ســيدة زوجه
بعــد الجريمــة ال أحــد يعــرف عنهــا شــيئا، حتــى 
لتكشــف  بينهمــا  الليــل  نصــف  مكالمــة  جــاءت 
بعدمــا  ســنوات،  عليهــا  مــر  التــى  جريمتهــا 
اســتيقظت  التــى  الصغيــرة  طفلتهــا  ســمعتها 
أهــل  مــع  الطفلــة  فتحدثــت  الحمــام،  لدخــول 
قــوات  الطفلــة  أقــارب  أبلــغ  وبعدهــا  والدهــا، 
ــى عشــيقها،  ــا وعل ــم القبــض عليه الشــرطة وت
المباحــث  أمــام  بجريمــة  وتعتــرف 

ســنوات.  7 عمرهــا 
وفــى الســياق ذاتــه، أرجــع 
استشــارى الطــب النفســى 
الدكتــور جمــال فرويــز، 
الجرائــم  أســباب 
البشــعة التــى يرتكبهــا  
األزواج مــن الطرفيــن، 
ــى  ــم، إل فــى حــق بعضه
مــن  مرتكبهــا  معانــاة 

»الســيكوباتية«.
وأشــار استشــارى الطــب 
تصريحــات  فــى  النفســى، 
أن  إلــى  لـ»الطريــق«،  خاصــة 
ــج مــن  ــات فــى الشــخصية تنت اضطراب
والخافــات  الزوجيــن  بيــن  المشــاعر  انعــدام 
المســتمرة، وكذلــك انقطــاع التفاهــم بينهمــا، هــو 
الســبب فــى وقــوع تلــك الجرائــم، ويدفــع أحــد 
الزوجيــن للهــروب مــن بعضهمــا، والبحــث عــن 

الحــب بطريقــة غيــر شــرعية.
وأضــاف استشــارى الطــب النفســى، أن إهانــة 
الزوجــة باســتمرار ووجــود فــارق الســن بينهمــا، 
يدفعهــا إلــى شــخص آخــر يعوضهــا عــن النقــص، 
ويحترمهــا وال يتعــدى عليهــا بالضــرب أو الســب، 
ويلبــى لهــا جميــع مطالبهــا، وأن لــكل شــخص 
ســببه، ويجــب أن يكــون العــاج النفســى فــى هــذه 

الحالــة تدعيميــا مــن خــال التحــدث معــه وفتــح 
بــاب مناقشــة عــن حياتــه وتدعيــم نقــاط قوتــه.

وأكــد االستشــارى النفســى أنــه مهمــا تكــن 
الزوجيــن، فابــد مــن  بيــن  هنــاك خافــات 
وكذلــك  عبورهــا،  ومحاولــة  معــا  مواجهتهــا 
ــق  ــن تفاهــم وتواف ــن الزوجي ــون بي ــد أن يك الب
للوصــول باألســرة ومــن ثــم المجتمــع إلــى بــر 

األمــان.
كمــا لفتــت الدكتــورة أســماء أحمــد، خبيــرة 
اســتخدام  ســوء  أن  إلــى  النفســى  الطــب 

»الفيــس  االجتماعــى  التواصــل  مواقــع 
ــن  ــات بي ــة الخاف ــد مــن أزم ــوك«، يزي ب
الزوجيــن، وينتــج عنــه التفــكك األســرى، 

وبحــث كل طــرف عــن اإلشــباع العاطفــى الــذى 
يفتقــده فــى شــريك حياتــه.

تلــك  اســتخدام  فــى  التجــاوز  أن  وأضافــت 
التكنولوجيــا يكــون النتــاج الطبيعــى لــه أن تنتــج 

خافــات أســرية تقفــز خــارج أســوار المنــزل 
وتهــدد بقــاء األســرة.

النفســى،  الطــب  خبيــرة  وأشــارت 
إلــى أن كثــرة متابعــة مواقــع التواصــل 

ــن  ــوك« زادت م ــس ب االجتماعــى »الفي
الفجــوة بيــن الرجــل وزوجتــه وباتــت 
وتمــزق  األســرى،  االســتقرار  تهــدد 
تــزداد  أفرادهــا،  بيــن  التواصــل 
درجــة العصبيــة فــى التعامــل وتكثــر 
الخافــات بينهمــا وتجمــد العواطــف، 
ومــن ثــم يبحــث كل فــرد داخــل األســرة 
تلــك  مــن  للهــروب  جديــد  مــاذ  عــن 
التوتــرات والمشــكات، فتنشــأ عاقــات 
عاطفيــة بيــن الزوجــة وعشــيقها وبيــن 
الــزوج وعشــيقته ويدفــع الجميــع فــى 
وضحاياهــا  الخيانــة،  ثمــن  النهايــة 

األبريــاء. األطفــاء 

المسلسالت التركية خربت البيوت
 الطب النفسى: الخالفات الزوجية والحرمان العاطفى يمهدان للهروب مع طرف ثالث

نيفين مصطفى 

 بالغ يطالب بحظر اللعبة لخطورتها على األطفال وتعليمهم 

العنف  خبراء: تخالف نص القانون وتجريمها ضرورى  »جاتا المصرية«
على مكتب النائب العام 
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11طريقنا.. وهنكمله الشاشة  الثالثاء 11 / 02 / 2020

انتعاشة فنية تعيشها الفنانة رانيا يوسف فى الفترة الحالية، بعد ابتعادها 
فى العام الماضى عن المشاركة فى أى أعمال، سواء فى الدراما أو السينما، 

فحتى اآلن يعرض لها مسلسالن، »اآلنسة فرح«، و»مملكة إبليس« الذى 
يعرض على منصة »شاهد« اإللكترونية، بجانب 3 أفالم »دماغ شيطان« 

الذى طرح بالفعل، و»صندوق الدنيا« و»أسوار عالية« اللذين تستعد 
لعرضهما فى صاالت العرض السينمائية، مما يجعلنا نقول بأن هذا 

العام 2020، هو عام رانيا يوسف، أو »ديدا«، كما يقول لها الجميع 
بعد نجاح شخصيتها فى »اآلنسة فرح«.

»الطريق« حاورت الفنانة رانيا يوسف للكشف عن تفاصيل أعمالها 
الفنية وكواليسها بجانب بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية.

رانيا يوسف لـ»الطريق«:

»مش خايفة على بنتى من التمثيل«
 »اآلنسة فرح« حاجة تانية.. ولم أعلم بأزمة  البوستر إال بعد التصوير 

 »مملكة إبليس« يعانى من الحزن واالكتئاب.. ورشحت أسماء أبواليزيد للدور

علــى  األفعــال  ردود  رأيــت  كيــف  بدايــةً..   *
فــرح«؟ »اآلنســة  مسلســلك 

»بالتأكيــد ســعيدة جــًدا بــردود األفعــال والنجــاح الذى 
حقققنــاه حتــى اآلن، وأرى أن المسلســل اســتطاع أن 
يرســم بســمة لذيــذة علــى وجــوه الجمهــور المصــرى 
والعربــى، وأخذهــم بعيــًدا عــن المشــاكل والكآبــة والغــم 
ــا  ــا نجحن ــة، وشــايفة كمــان إنن فــى المسلســات العادي
فــى تنفيــذ مسلســل اليــت كوميــدى لطيــف بســط النــاس 
جــًدا يمكــن اتخضــوا شــوية مــن الفكــرة ألننــا مــش 
واخديــن عليهــا فــى المجتمعــات الشــرقية والعربيــة، 
ولكــن بعــد ذلــك أخذوهــا بطريقــة اليــت، فالعمــل عبــارة 
عــن هــزار وبنقــول: لــو ده حصــل هيحصــل إيــه؟ وبنرتــب 

عليــه مواقــف كوميديــة«.
ينادونــى  واألطفــال  جيــدة،  عليــه  األفعــال  »وردود 
ــة..  ــة ولطيف ــى أم مجنون ــرون أن ــدا وي ــى الشــارع بدي ف

المسلســل كويــس«.  إنهــم شــايفين  فالحمدللــه 
* ولمــاذا تعتقديــن أن فكــرة المسلســل بعيــدة 

عــن مجتمعنــا الشــرقى؟ 
طبًعــا بعيــدة جــًدا عــن مجتمعنــا الشــرقى، ولكــن مــا 
نقــوم بــه هــو هــزار ونقــول: »لــو ده حصــل هيحصــل منــه 
المواقــف الكوميديــة«، ولكــن بالتأكيــد الفكــرة مرفوضــة 

تماًمــا فــى مجتمعاتنــا.
عندمــا  المسلســل  فكــرة  مــن  تخافــى  *ألــم 

عليــك؟ عرضــت 
»أبــدا، أنــا ال أخــاف، فاألفــكار الجديــدة دائمــا مــا 
العاديــة،  التقليديــة  األفــكار  أحــب  وال  تســتهوينى، 
مــا  أفــكار جديــدة كل  يكــون هنــاك  بالعكــس فكلمــا 

تحــد جديــد«. لــدى  أنــه  وأشــعر  أكتــر،  بروحلهــا 
*وهل أنِت مع أوالدك أم مجنونة أيضا؟

جًدا جًدا. 
أم  دور  تقدمــى  أن  جريئــة  خطــوة  *أليســت 

كبيــرة؟ 
بالتأكيــد، وهــذا هــو اللطيــف فــى األمــر أن ألعــب فــى 
األدوار والشــخصيات التــى أقدمهــا، فمــرة أكــون أمــا 
ــى  ــرة، حت ــك مــن الممكــن أخــت كبي ــس كذل وأخــرى لي
أننــى ممكــن أكــون أبــا، فليــس لــدى أى مانــع مــن تقديــم 
ــة،  ــة أو رفيع ــرأة تخين ــدم دور ام ــن أق دور رجــل، وممك
فالمتعــة فــى التمثيــل أن أكــون متغيــرة فــى الشــخصيات 

التــى أقدمهــا طــوال الوقــت، وال أكررهــا. 
أمــا عــن فكــرة األم فأنــا فــى الحقيقــة أم لبنتيــن، 
واحــدة 19 عاًمــا وأخــرى 16 عاًمــا، وأرى أن الدرامــا 
تعكــس المجتمــع، وفــى الوقــت الحالى األمهــات يهتممن 
بأنفســهن، فنــرى أمهــات فــوق الســتين ويذهبــن إلــى 
الجيــم ويحرصــن علــى مظهرهــن وأناقتهــن، »فمــش 

ــض«. ــون شــعرى أبي ــون أم يك شــرط علشــان أك
الــذى  فمــا  كوميديــة..  ممثلــة  لســت  أنــِت  *ولكــن 

الــدور؟ قبــول  علــى  شــجعك 
أنــا مــن الشــخصيات التــى ال تحســبها بهــذه الطريقة، 
وأقبــل األعمــال اللــى قلبــى بيروحلهــا، وعندمــا جــاء لــى 

ورق »اآلنســة فــرح« شــدنى كثيــًرا، فطريقــة 
ســرد الحدوتــة جيــدة للغايــة، وجميــع األدوار 

أخــذت مســاحتها بشــكل جيــد، أمــا عــن موافقتــى 
منــى  مجازفــة  بالطبــع  فهــى  كوميــدى  دور  علــى 

ولكنــى أعيــش لكــى أجــرب، وبالمناســبة قدمــت الخــط 
ــة  ــل فــى عــدد مــن األعمــال الدرامي الكوميــدى مــن قب

ولكــن بشــكل ســهل وبســيط.
*ما الشبه بين ديدا ورانيا فى الحقيقة؟

كاربــون.. كوبــى بيســت تقريًبــا، ماعــدا أننــى أمثــل 
ــا  ــا أم تحــب ابنته ــى أنه ــن التشــابه ف ــى، ولك وهــى تغن
طيبــة ومندفعــة وعاطفيــة وتتســم بالعفويــة، ليــس لديهــا 
خبــرة فــى الحيــاة وتفكــر بقلبهــا، وأنــا فــى الحقيقــة 
خبراتــى فــى الحيــاة كلهــا كانــت مكتســبة، بجانــب أنهــا 
تحــاول دائًمــا التغييــر مــن نفســها لكنهــا تفشــل فــى 
ذلــك لدرجــة تجعلهــا تكــرر نفــس أخطائهــا مــرة ثانيــة.
*مــا المشــهد الماســتر ســين بالنســبة لــك فــى 

العمــل؟
ال أســتطيع أن أحدد مشــهد الماســتر ســين فى الـ22 
حلقــة، فهنــاك مشــاهد كثيــرة، ولكــن اســتطيع أن أقــول 
بــأن مشــهد أغنيــة »أبــو« كان مــن أحلــى المشــاهد، 
الــذى كان بينــى وبيــن أســماء فــى غرفــة  والمشــهد 
النــوم عندمــا كنــت أقــول لهــا: »أنــا متجوزتــش تانــى بعــد 
باباكــى علشــان محــدش يتحكــم فيكــى وفيــا« أيًضــا. 

*وكيــف تريــن التعــاون بينــك وبيــن أســماء 
أبواليزيــد؟

قلــت قبــل ذلــك أن أســماء أكثــر مــن تســتحق دور 
عــن  أمــا  الســمرة،  فــى  بيننــا  الشــبه  بســبب  ابنتــى 
التعــاون فأنــا عرفتهــا منــذ ســنتين عندمــا شــاهدتها 
فــى مسلســل »هــذا المســاء« مــع المخــرج تامــر محســن، 
ووقتهــا أرســلت وقلــت لــه: »البنــت دى هايلــة وموهوبــة 
ــت  ــا عرف ــرة جــدا« وعندم ــل ومعب ــة ووشــها جمي وطيب
أنهــا هــى مــن ســتقدم العمــل معــى قلــت إنــه اختيــار 
فــى محلــه جــًدا، خصوًصــا أنهــا ســمراء وأنــا أحــب 
األســود،  والشــعر  روحــى  نفــس  وبهــا  الســمروات، 

وشــخصيتها ذكيــة جــًدا.
*وماذا عن تامر فرج؟

األمــر كان مختلفــا مــع تامــر كثيــًرا، فهــو موهــوب 
جــًدا، و»مســخرة« فكنــا نعيــد الكثيــر مــن المشــاهد 
بســبب أننــى ال اســتطيع التوقــف عــن الضحــك منــه 

وتعبيــرات وجهــه، »وشــه وهــو بيمثــل أوفــر«. 
فكــرة  أثارتــه  الــذى  الجــدل  عــن  *ومــاذا 

الجريئــة؟ المسلســل 
المسلســل دمــه خفيــف، وبالطبــع فكرتــه مجنونــة 
وغيــر تقليديــة، ولكــن الفكــرة ليــس نحــن مــن أتينــا بهــا، 
فهــذه فورمــات أجنبــى، والفكــرة التــى عملنــا عليهــا مــن 
العمــل األجنبــى، بمعنــى أننــا مّصرنــا فكــرة أجنبيــة 

بشــكل لطيــف.
والتجربــة نفســها مختلفــة مــن حيــث طريقــة اإلخــراج 
والحكــى وســرد الحدوتــة، وهــذا األمــر جديــد علــى 

كان  الطبيعــى  فمــن  المصــرى،  والجمهــور  الدرامــا 
األول حتــى  فــى  ويهاجــم  البدايــة  فــى  ذلــك  حــدوث 
يأخــذوا عليهــا، والــذى يؤكــد ذلــك أنهــم بعــد ذلــك 

تقبلــوا األمــر وأعجبــوا بالعمــل.
فــى  واجهتــك  التــى  الصعوبــات  عــن  *ومــاذا 

؟ لمسلســل ا
ال، لــم يوجــد لــدى أى مشــكلة فــى العمــل أو صعوبات، 
فكواليــس العمــل كانــت بالنســبة لــى عبــارة عــن بطولــة 
جماعيــة لذيــذة، بهــا خطــوط دراميــة كثيــرة مفــرودة 
علــى 90 حلقــة، عــرض حتــى اآلن منهــم 22 حلقــة، 

وســنكمل بعــد ذلــك تصويــر بقيــة الحلقــات.
كمــا أن الكاســت الخــاص بالعمــل كان جيــد جــًدا، 
فالمخرجــون دمهــم خفيــف، وأحمــد الجنــدى مــن أخــف 
األشــخاص الذيــن ممكــن مقابلتهــم فــى الحيــاة، ونفــس 
الــكام عــن الفنــان تامــر فــرج الــذى قــدم شــخصية 
لطيفــة،  كانــت  معــه  فمشــاهدى  األلفــى«،  »ماجــد 
وأســماء أبواليزيــد وعارفــة عبدالرســول جميعهــم كانــوا 

مرحيــن وال أجــد أى صعوبــات فــى التعامــل معهــم.
لبوســتر  تصــدرك  بعــدم  الجميــع  *تفاجــأ 

حــدث؟ الــذى  مــا  المسلســل.. 
تفاجــأت مثــل الجميــع بمــا حــدث، فكنــت قــد اتفقــت 
تصــدرى  علــى  المنتجــة  الشــركة  مــع  البدايــة  فــى 
أن  خصوًصــا  ذلــك،  علــى  عقــدى  وينــص  للبوســتر، 
كان  الطبيعــى  ومــن  شــباب،  العمــل جميعهــم  أبطــال 
الدعايــة  طــرح  بعــد  ولكــن  أزمــة،  أى  دون  تصــدري 
والبوســتر تواصلــت مــع الشــركة وقالــوا إن األمــر يعــود 
لطلــب الشــركة األجنبيــة المالكــة لحقــوق هــذا العمــل، 
ورغبتهــم فــى تغييــر اســم العمــل مــن »شــكة دبــوس« إلــى 
ــة، وهــو  ــن النســخة األجنبي ــارب م ــرح« ليتق »اآلنســة ف

مــا حــدث أيًضــا فــى الدعايــة والبوســتر.
*وألــم يضايقــك مــا حــدث ودفعــك للتراجــع 

عــن خــوض التجربــة؟
فــى الحقيقــة األمــر ضايقنــى كثيــًرا، ولكــن ليــس 
بســبب عــدم تصــدرى للبوســتر، ولكــن بســبب عــدم 
ــت ســأتقبل  ــة، فكن ــن البداي ــا حــدث م ــكل م ــارى ب إخب
ــت  األمــر دون أزمــة، وتحدثــت وقتهــا مــع الشــركة وحل

األزمــة. 
بيــن  الجمهــور  مقارنــة  مــن  تخافــى  *وألــم 

واألجنبــى؟ المصــرى  العمليــن 
ــا أخــف  ال، فبالفعــل قامــوا بالمقارنــة، واكتشــفوا أنن
بكثيــر مــن األجانــب؛ ألننــا بطبيعتنــا شــعب دمــه خفيف، 

»ابــن نكتــة«، كمــا يقــال عنــا، فنحــن وضعنــا بصمتنــا 
نكهــة  لــه  ممــا جعــل  الفكاهــى  بحســنا  العمــل  علــى 

مختلفــة. 
*وهل ستشاركين فى الجزء الثانى؟

فهــذا  الثانــى،  الجــزء  فــى  سأشــارك  بالتأكيــد 
ــه فكــرة قصــص الحــب  ــز جــًدا، وأحببــت ب العمــل ممي

بــه. المتداخلــة  والعاقــات 
*ومــا المفاجــآت التــى سنكتشــفها فيــه.. ومتــى 

ــيبدأ التصوير؟ س
هنــاك الكثيــر مــن المفاجــآت فــى الجــزء الثانــى، 
ونحــن لــن نتوقــف عنــد الثانــى فقــط، فهنــاك جــزء 
ثالــث ورابــع وخامــس أيًضــا، أمــا عــن التصويــر فصورنــا 
اآلن،  وتوقفنــا  مباشــرًة   22 الحلقــة  بعــد  أســبوعين 

وســنعاود التصويــر خــال األيــام المقبلــة.
»مملكــة  مسلســل  فــى  أيًضــا  *تشــاركين 
إبليــس«.. حدثينــا عنــه ومــاذا عــن شــخصية 

»حنــة«؟
»مملكــة إبليــس« مــن المسلســات المرهقــة جــًدا، 
ــه  ــرة جــداً، وشــخصيتى ب ــه جرعــة حــزن كبي ويوجــد ب
ــن أجــل  ــا م ــة« تضحــى دائًم ــارة عــن أم تدعــى »حن عب
أبنائهــا ألنهــم فــى المرتبــة األولــى بالنســبة لهــا، والــدور 
صعــب جــًدا وكان ثقيــا علــّى، وتجســيدها كان مرهقــا 
جــًدا، حتــى أننــى خرجــت مــن هــذا الــدور وأنــا أشــعر 
باالكتئــاب أو كأننــى كنــت أمثــل مبــاراة اعتزالــى، \لذلك 
فــور انتهائــى منــه فضلــت تقديــم عمــل اليــت كوميــدى 
»اآلنســة فــرح«، والمسلســل يتميــز بالبطولــة الجماعيــة، 
فيوجــد بــه عــدد كبيــر مــن الممثليــن ويتمتعــون جميعهــم 

بــأدوار مميــزة. 
ــة  ــن »مملك ــع بي ــابه يجم ــاك أى تش ــل هن *وه

ــا«؟ ــبع وصاي ــس« و»الس إبلي
نعم، ولكنه تشابه بسيط جًدا.

»شــاهد«  منصــة  علــى  يعــرض  *العمــل 
ذلــك؟ تريــن  كيــف  االلكترونيــة.. 

أرى بأنــه شــىء مهــم جــًدا، فالشــباب اآلن أصبحــوا 
يمســكون بهواتفهــم طــوال الوقــت، وهــذا األمــر يســهل 
الوصــول إليهــم مــن خــال هــذه المنصــات، وأرى أنهــا 

شــىء إيجابــى والمســتقبل لهــا.
ــيطان«  ــاغ ش ــِك اآلن »دم ــرض ل ــينما.. يع *الس
أيــام  خــالل  الدنيــا«  »صنــدوق  وســيطرح 
فكيــف  عاليــة«..  »أســوار  لطــرح  وتســتعدين 
تريــن طــرح كل هــذه األعمــال دفعــة واحــدة؟

الصدفــة هــى مــن جمعتهــم فــى وقــت واحــد، فأنــا 
لــم أقصــد المشــاركة فــى كل هــذه األعمــال فــى وقــت 
واحــد، أو أن يتــم طرحهــا فــى أوقــات متقاربــة، فكنــت 
قــد وافقــت عليهــا فــى العــام الماضــى وانتهيــت مــن 
تصويرهــا، وكعادتــى ال أحــب أن أشــغل بالــى كثيــًرا 
بمواعيــد طــرح األعمــال والعــرض؛ ألن مــا يهمنــى هــو 
ردود األفعــال ورأى الجمهــور فــى األدوار التــى أقدمهــا.

نجاًحــا  يحقــق  لــم  شــيطان«  »دمــاغ  *ولكــن 
فشــله؟ ســبب  فمــا  اآلن..  حتــى 

الســبب أن الفيلــم لــم يعــرض ســوى فــى 3 ســينمات، 
بجانــب أن المنتــج بخــل عليــه ولــم يصــرف عليــه جيــًدا، 
كمــا أن الفيلــم صنــع كلــه فــى 12 يوًمــا فقــط، والمخــرج 
كمــا يقولــون »غــزل برجــل حمــار« واتقهــر فــى التصويــر 

والدعايــة الضعيفــة للفيلــم.
النقــد علــى  رانيــا يوســف  *كيــف تســتقبل 

الشــخصية؟  حياتهــا  أو  أعمالهــا 
»علــى حســب.. لــو نقــد بطريقــة جيــدة أســمع لــه؛ 
جــًدا  مهمــة  يقولــى ماحظــة  ممكــن  حــد  فــى  ألنــه 
وأكــون مــش واخــدة بالــى منهــا، وحاجــة صغيــرة جــًدا 
ممكــن تغيرلــى وجهــة نظــرى وطريقــة أدائــى وحتــى 

حياتــى كلهــا«. 
*بعيــًدا عــن الدرامــا والفــن.. كيــف تحافــظ رانيــا 
يوســف علــى رشــاقتها فــى وســط ضغوطــات التصويــر؟

»أحــاول حتــى دخولــى فــى أى تصويــر المحافظــة 
ــى  ــرة جــًدا، ولعــب رياضــة، وبقال ــاه كثي ــى شــرب مي عل
خالــص  والحلويــات  الســكر  مانعــة  تقريًبــا  ســنتين 
ــاكل بيــض خفيــف جــًدا  ــان، ب وبعــض المنتجــات واأللب
وجبنــة خفيفــة، مانعــة اللبــن بالتحديــد، وبحــاول آكل 
والفــراخ  اللحمــة  أمنــع  وناويــة  الصحيــة،  الحاجــات 
والســمك وبــروح الجيــم لمــا بيكــون عنــدى وقــت لمــا 
بيبقــى مــش عنــدى تصويــر لكــن لمــا بيبقــى فــى تصويــر 

مبروحــش طبعــا والدنيــا بتبــوظ تانــى«.
*والفساتين كيف تختارينها؟

ــّى وعلــى جســدى بغــض النظــر  أختــار اللــى يليــق عل
عــن الموضــة.

ــى  ــدم عل ــى تن ــخصيات الت ــن الش ــِت م ــل أن *ه
ــابًقا؟ ــا س ــت به ــات قام تصرف

ال، لســت مــن هــذا النــوع، فأنــا لم أنــدم على أى تصرف 
ــم  ــاة، ونحــن ل ــاة معان ــل، فــأرى أن الحي ــه مــن قب قمــت ب
نــأت إليهــا مــن أجــل الراحــة، فنحــن نعيــش فيهــا مــن أجل 

التعلــم ومواجهــة المشــكات والتغلــب عليهــا.
*هــل نســتطيع أن نقــول بــأن ســنة 2020 عــام 

رانيــا يوســف؟ 
»اللــه أعلــم ســنة ميــن محــدش عــارف احنــا لســه 
فــى أول شــهرين فــى 2020 ومحــدش عــارف إيــه اللــى 

ــد شــويه«. ــن يحصــل بع ممك

حقــق مسلســل »مملكــة إبليــس« نســب مشــاهدة عاليــة بــدًءا مــن 
ــة، خاصــة مــع  ــى منصــة »شــاهد« الرقمي عرضــه األول والحصــرى عل

عــرض خمــس حلقــات مــن المسلســل.
الغمــوض  طابــع  إلــى  ينتمــى  الــذى  العمــل  بطولــة  فــى  ويشــارك 
واإلثــارة، مجموعــة كبيــرة مــن النجــوم مثــل غــادة عــادل ورانيــا يوســف 
ومحمــد جمعــة وأحمــد داود، وإيمــان العاصــى، وكريــم قاســم وغيرهــم.

مــن جانبــه، أعــرب محمــد جمعــة عــن فخــره الشــديد بالمشــاركة فــى 
هــذا المسلســل، الــذى وصفــه بأنــه مــن أهــم األعمــال التــى ظهــر بهــا، 

وأفضــل األعمــال فــى حياتــه.
ويظهــر محمــد جمعــة فــى المسلســل بشــخصية بلطجــى يدعــى 
»مخيمــر« الــذى يســتغل مــا يحــدث فــى الحــارة التــى يعيشــون بهــا 

ليســتغل أهــل الحــارة ويســيطر عليهــم.
ــق«: »دورى فــى مملكــة إبليــس  ــة لـ»الطري ــان محمــد جمع ــال الفن وق
مختلــف تماًمــا عــن  أدوارى الســابقة والتــى أعمــل عليهــا حالًيــا«، 
مضيًفــا أنــه كان مندهًشــا جــًدا مــن دوره عندمــا شــاهد شــخصيته فــى 

ــن المسلســل. ــى م ــات األول الحلق
كمــا أوضــح محمــد جمعــة أن »مملكــة إبليــس« ذو محتــوى مهــم جــًدا 
ومختلــف، وســوف يشــكل نقلــة كبيــرة فــى شــكل الدرامــا المصريــة، مــن 

حيــث المحتــوى واإلخــراج والتمثيــل.
وعــن فكــرة عرضــه عبــر منصــة إلكترونيــة وليــس شاشــة تلفزيونيــة، 

قــال محمــد جمعــة: »المســتقبل هــو الديجيتــال، والزم نواكــب العصــر 
ــا  والعالــم الــذى يتجــه نحــو الديجيتــال«، موضًحــا أنــه لــم يكــن متخوًف

مــن عرضــه إلكترونًيــا.
وفــى نفــس الســياق، يظهــر الفنــان محمــد جمعــة فــى الماراثــون 
الرمضانــى لعــام 2020 مــن خــال ثاثــة أعمــال، أولهــم »فرصــة ثانيــة« 
ــان محمــد رمضــان،  ــس« للفن ــى »البرن ــرى، والثان ــة ياســمين صب للفنان

ــان أحمــد عــز. ــدة« للفن ــث »هجمــة مرت والثال
وكشــف محمــد جمعــة عــن شــخصيته فــى مسلســل »فرصــة ثانيــة« 
الــذى يظهــر فيــه بــدور مديــر شــركة إعانــات. وعــن دوره فــى مسلســل 

»البرنــس« قــال: »مفاجــأة«.
ولكــن الفنــان محمــد جمعــة فضــل االحتفــاظ بالحديــث عــن دوره 
فــى »هجمــة مرتــدة«، و»البرنــس«، المقــرر عرضهمــا ضمــن الماراثــون 

الرمضانــى لعــام 2020.
مــن ناحيــة أخــرى، احتفــل محمــد جمعــة مؤخــًرا بتأليفــه كتــاب »كلــه 
رايــح«، وهــو أولــى تجاربــه فــى الكتابــة والــذي أوضــح أنــه يتنــاول قصــة 
حيــاة عــم ضيــاء التــى قدمهــا فــى مسلســل »الوصيــة«، بشــكل ســاخر 

كوميــدى، يجــاوب مــن خالــه علــى عــدة أســئلة ليســت لهــا إجابــات.
المواقــف  مــن  العديــد  يناقــش  كتابــه  أن  جمعــة  محمــد  وأوضــح 
اإلنســانية لعــم ضيــاء ابتــداًء مــن طفولتــه مــرورًا بمراحلــه العمريــة 
المختلفــة، وحبــه للرياضــة وكــرة القــدم باألخــص، وكل ذلــك فــى إطــار 

ســلبى تتــم روايتــه بطريقــة إيجابيــة.
ويســتهدف كتــاب »كلــه رايــح« كافــة األعمــار خاصــة الشــباب فــى 
المرحلــة العمريــة مــن ســن 1٥ و16 عامــا، الذيــن يحبــون الحريــة 

الصنــدوق. خــارج  والتفكيــر  والتمــرد 
وألول مــرة يكشــف الفنــان محمــد جمعــة عــن هوايتــه فــى الكتابــة 
وحبــه لهــا ولــأدب منــذ صغــره، باإلضافــة إلــى عملــه مراســًا صحفًيــا 
بإحــدى الصحــف. وأعلــن محمــد جمعــة عــن تحضيــره لعمــل مســرحى 
ــاة طــه  ــث يجســد قصــة حي ــن«، حي ــى »عــاء الدي ــد نجاحــه ف ــان بع ث
حســين، مضيًفــا أن أكثــر مــا حمســه لهــذه التجربــة، هــم طــاب الثانويــة 

العامــة الذيــن يدرســون قصتــه.
كمــا يســتعد الفنــان محمــد جمعــة لعــرض تجربتــه المســرحية األولــى 
»عــاء الديــن« فــى مصــر يــوم 6 فبرايــر، بعــد نجــاح عرضهــا فــى 
الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية ضمــن فعاليــات موســم الريــاض، 
التــى يرعاهــا المستشــار تركــى آل الشــيخ رئيــس الهيئــة العامــة للترفيه.

وعــن مســرحية »عــاء الديــن«، أعــرب الفنــان محمــد جمعــة عــن 
الجمهــور  أمــام  مــرة،  ألول  فــى مصــر  المســرحية  بعــرض  ســعادته 

المصــرى بمســرح كايــرو شــو.

محمد جمعة: »مملكة إبليس نقلة فى شكل الدراما«
 »المستقبل للعرض الديجيتال.. والزم نواكب العصر«    أجسد مدير شركة فى فرصة ثانية.. ودورى فى البرنس مفاجأة
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تصوير - بوسي أبوالعز وفهد عثمان

وائل عبدالعزيز

نظمــت األمانــة العامــة فــى حزب أبناء مصر، برئاســة 
المهنــدس مدحــت بــركات، نــدوة تثقيفيــة عبــارة عــن 
محاضــرة قدمهــا الدكتــور محمــد والــى، األميــن العــام 
لحــزب أبنــاء مصــر، تحــدث فيهــا عــن التعريــف بالعمــل 
الحزبــى والتشــكيالت الحزبيــة والمســتويات التنظيميــة 
الحــزب  فــى األحــزاب، وحضرهــا قيــادات وأعضــاء 

وبعــض األمانــات، خاصــة أمانتــى المــرأة والشــباب. 
العــام لحــزب  قــال الدكتــور محمــد والــى، األميــن 
المصريــة،  األحــزاب  تحالــف  عضــو  مصــر،  أبنــاء 
إن الهــدف مــن النــدوة هــو تعريــف الشــباب بالعمــل 
الحزبــى والمســتويات التنظيميــة داخــل الحــزب، حيــث 
كل  بعيــدا  كان  الماضيــة  الفتــرة  خــالل  الشــباب  إن 
البعــد عــن العمــل الحزبــى نتيجــة الخــوف مــن خــوض 

التجربــة. 
وأضــاف »والــى«، أن الشــباب محــق فــى بعــده عــن 
العمــل السياســى، نظــًرا ألن األحــزاب جميعهــا ليســت 
لهــا بنيــة تنظيميــة، وال هيــاكل وال مســتويات تنظيميــة، 
ــى  ــدوة تعريــف الشــباب مــاذا تعن وكان الغــرض مــن الن
كلمــة حــزب، ومــا المقصــود بالبنيــة التنظيميــة والهيــكل 
التنظيمــى وكيــف يكــون للشــباب دور داخــل الحــزب. 

وأكــد المستشــار إيهــاب وهبــى، مســاعد األميــن العــام 
أبنــاء مصــر، أن  لشــؤون العمــل الجماهيــرى بحــزب 
الحــزب داعــم للمــرأة والشــباب، وشــرع فــى تدعيــم كل 
المبــادرات مــن خــالل هاتيــن األمانتيــن، مشــيًرا إلــى 

أن هنــاك حملــة تســمى »تصحيــح األوضــاع«، بــدأت 
أولــى فاعلياتهــا مــن خــالل مبــادرة »أنــا ضــد الرشــوة«، 

ــزة.  ــت مــن محافظــة الجي ــة كان والبداي
وأضــاف »وهبــى«، »مصــر تغيــرت بعــد 25 ينايــر، 
وكلنــا فــى حاجــة للتكاتــف حتــى نصبــح يــدا واحــدة، 
وهنــا يكــون دور الحــزب مــن خــالل الــدور السياســى 
العمــل  ابتعــد فتــرة عــن  أنــه  إلــى  والرقابــى، منوًهــا 
السياســى إلــى أن وجــد حــزب أبنــاء مصــر يقــدم رؤيــة 
حقيقيــة ويهــدف إلــى البنــاء والتنويــر ويقــوم بالــدور 

لألحــزاب«. الحقيقــى 
وقدمــت الدكتــورة رحــاب أبوغزالــة، أمينــة المــرأة 
فــى حــزب أبنــاء مصــر وعضــو اتحــاد المــرأة بتحالــف 
األحــزاب المصريــة، الشــكر لعضــوات أمانــة المــرأة؛ 

نظــًرا لحرصهــن علــى الحضــور للنــدوة، مشــيرة إلــى أن 
ــه  ــى تتناول ــة بالنظــر إل ــة األهمي ــت فــى غاي ــدوة كان الن
الحزبيــة،  التشــكيالت  تخــص  ثريــة  معلومــات  مــن 
قدمهــا الدكتــور محمــد والــى بــكل ســهولة وتبســيط.

وتابعــت أمينــة المــرأة بحــزب أبنــاء مصــر، »أمانــة 

المــرأة لديهــا مقترحــات عديــدة ســتتقدم بهــا لتنفيذهــا 
أن  كمــا  العاجــل،  القريــب  فــى  زمنــى  جــدول  وفــق 
هنــاك العديــد مــن المشــروعات تــم عرضهــا وتنفيذهــا 
ومشــروع  الغارمــات  مشــروع  عــن  متحدثــة  بالفعــل، 
الجمعيــة التعاونيــة ومشــروع شــكاوى ومقترحــات وخــط 
ســاخن، وكل هــذه المشــروعات تقــدم بهــا عضــوات 

أمانــة المــرأة بحــزب أبنــاء مصــر«.
وقــال محمــد عــزت، مســاعد األميــن العــام بحــزب 
ــا  ــي أقامه ــدوة الت ــاء مصــر لشــؤون الشــباب، إن الن أبن
ــع الوعــى  ــة لرف ــة محاول ــاء مصــر هــى بمثاب حــزب أبن
التنظيمــى،  الشــق  بخصــوص  الحــزب  شــباب  لــدى 
خاصــة فيمــا يتعلــق بــاألدوار التنظيميــة داخــل الحــزب 

ومهمــة كل كادر وقيــادى موجــود فــى الحــزب.

مصــر  أبنــاء  حــزب  فــى  لدينــا  »عــزت«:  وأضــاف 
ــه فــى  اتحــاد شــباب ونرغــب فــى المنافســة مــن خالل
كل االســتحقاقات االنتخابيــة المقبلــة )مجلــس النواب- 
مجلــس الشــيوخ-المحليات(، لذلــك نعمــل علــى تأهيــل 
الشــباب مــن خــالل هــذه النــدوات التثقيفيــة، كمــا أننــا 
بصــدد تأســيس أكاديميــة سياســية للشــباب ســنعلن 

ــه. ــا إن شــاء الل ــا قريب عنه
أميــن  مســاعد  بــركات،  حســنين  المهنــدس  وقــال 
اتحــاد الشــباب بحــزب أبنــاء مصــر، عضــو تحالــف 
الشــباب  يعتبــر  الحــزب  إن  المصريــة،  األحــزاب 
إلــى  المحــرك األساســى للحيــاة السياســية، مشــيًرا 
أن الشــباب يحتــاج إلــى الوعــى والتثقيــف لممارســة 
العمــل السياســى علــى أكمــل وجــه، ولكــى يشــارك فــى 

عاليــة. بفاعليــة  المقبلــة  االســتحقاقات 
ــاء  ــاء مصــر يســعى لبن ــركات«: حــزب أبن وأضــاف »ب
ــى  ــدف إل ــا يه ــه سياســًيا، كم ــل المصــرى، وتوعيت العق
انخــراط الشــباب فــى العمــل السياســى، ودور حــزب 
أبنــاء مصــر هــو توعيــة الشــباب وتعريفهــم بمفهــوم 
والمشــاركة  الحزبــى  والعمــل  السياســة  ومعنــى 

السياســية.

العمل الحزبى والتشكيالت التنظيمية.. ندوة تثقيفية بحزب أبناء مصر
 د. والى: الهدف من الندوة تعريف الشباب بالعمل الحزبى والمستويات التنظيمية داخل الحزب

 د. رحاب أبوغزالة: تقديم مقترحات لمشروعات الغارمات والجمعية التعاونية والخط الساخن وتكافل وكرامة

الجــن والعفاريــت.. كائنــات دائمــا مــا تثيــر 
الرعــب فــى نفــوس البشــر، ورغــم ذلك يبحث 
عنهــا الكثيــر منهــم فــى الكتــب وعلــى المواقع 
اإللكترونيــة، التــى تجــد فــى قصصهــم مــادة 
مــا  وهــو  القــراءات،  أعلــى  تحقــق  شــيقة 
كانــت تلجــأ لــه الصحــف والمجــالت لتضمــن 
تحقيــق نســبة عاليــة مــن المبيعــات، قبــل 
ظهــور الشــبكات العنكبوتيــة الســريعة بكثيــر.

وال يخفــى علــى أحــد أن فــى مصــر الكثيــر 
مــن القــرى والمناطــق الشــعبية، بــل وحتــى 
الراقيــة أيضــا، التــى نــادرا مــا تخلــو مــن 
قصــة أو أســطورة عــن الجــن والعفاريت، فما 
بيــن حكايــات الجــدات المرعبــة، والحــوادث 
ــم  ــى العل ــى يصعــب عل ــة الت الخارقــة للطبيع
تفســيرها، تكثــر قصــص مــا يطلــق عليهــم 

ــا«. العامــة »اللهــم احفظن
الماضــى،  القــرن  تســعينيات  وفــى 
وبالتحديــد عــام 1994، شــغل قــراء مجلــة 
أكتوبــر قصــة مخيفــة وغامضــة عــن أحــد 
بــدأت  الســويس،  محافظــة  فــى  المنــازل 

المجلــة،  إلــى  منــزل  ربــة  بعثتهــا  برســالة 
ــى عــالج المرضــى،  ــا عل ــا قدرته ادعــت فيه
أهــل  مــن  الكثيــر  تســتقبل  كانــت  ولذلــك 
البلــدة فــى منزلهــا، لكــن فــى إحــدى الليالــى 
ظهــر لهــا فــى المنــزل »عفريــت« قــزم لــه 
ــاع  لحيــة تصــل إلــى ركبتيــه، وأمرهــا باالمتن
عــن عــالج المرضــى واســتقبالهم فــى البيــت، 
ســيكافئها  ذلــك  فعلــت  إن  بأنهــا  ووعدهــا 

بســخاء.
وأضافــت المــرأة فــى رســالتها الغريبــة، 
أنهــا بعــد أيــام مــن الواقعــة التــى ادعتهــا، 
ســمعت صــوت العفريــت يهمــس فــى أذنهــا 
ويبشــرها بأنهــا ســتجد مبلغــا ضخمــا أمــام 
لــم  الــذى  زوجهــا  فأخبــرت  المنــزل،  بــاب 
صعــق  لكنــه  البدايــة،  فــى  األمــر  يصــدق 
البــاب  أمــام  جنيــه   1000 وجــد  عندمــا 

بالفعــل.
وذكــرت »أكتوبــر« فــى قصتهــا الصحفيــة 
إلــى  توجــه  المجلــة  محــرر  أن  العجيبــة 
أخبرتــه  وهنــاك  األمــر،  لتقصــى  المنــزل 

المــرأة بوجــود حفــرة فــى المنــزل  مليئــة 
الهــدم، وكلمــا حــاول أى عامــل  بمخلفــات 
تنظيفهــا ال يســتطيع بســبب ســخونة شــديدة 

تخــرج منهــا وكأنهــا الجحيــم ذاتــه.
الســويس  لمنــزل  أخــرى  زيــارة  وفــى 
العجيــب، وثقتهــا المجلــة بالصــور الصحفيــة، 
أخــذ المحــرر معــه أحــد المعالجيــن بالقــرآن، 
والــذى صــدم الجميــع بقولــه إن أهــل البيــت 

»البســهم عفاريــت«، ثــم بــدأ بمــا ســمته 
أن  قبــل  العــالج،  المجلــة جلســات 

عــن  المزعومــة  الحفــرة  يســد 
بمــاء  اإلســمنت  خلــط  طريــق 
اختفــت  وبذلــك  الزعفــران، 
وذهــب  المنــزل،  مــن  الحفــرة 
معهــا العفريــت القــزم دون رجعة، 

وبالطبــع لــم تعــد المــرأة تجــد 
منزلهــا. أمــام  أمــواال 

 دستور يا أسيادنا.. أسرة بأكملها فى السويس »كان البسها عفريت«
 قرى ومدن مصر مليئة بقصص مرعبة عن الجن والعفاريت  عفريت منزل 

السويس كان سخيًا وأعطى أهل المنزل 1000 جنيه  معالج بالقرآن ادعى أن 
أهل المنزل »ملبوسون«.. وخلط اإلسمنت بماء الزعفران ليطرد الجنى

أسرة بأكملها »البسها
عفاريت« فى السويس

1994من أرشيف الصحافة

سعيد محمود

حزب أبناء مصر يعلن عن األوراق المطلوبة 
لـ»تكافل وكرامة«

يعلــن حــزب أبنــاء مصــر، برئاســة المهنــدس مدحــت بــركات، عضــو المكتــب التنفيــذي لتحالــف األحــزاب المصريــة، عــن األوراق 
المطلوبــة لالشــتراك فــي برنامــج »تكافــل وكرامــة«. يأتــي ذلــك فــي إطــار تعليمــات المهنــدس مدحــت بــركات رئيــس حــزب أبنــاء مصــر، 
والمتضمنــة ضــرورة العمــل والســعي دائًمــا لخدمــة كل أبنــاء مصــر تحــت مظلــة القانــون والدســتور، وكذلــك بتوجيهــات مــن الدكتــور 

محمــد والــي، األميــن العــام لحــزب أبنــاء مصــر، بالتنســيق مــع الجهــات المســئولة لتقديــم عمــل حقيقــي يخــدم أبنــاء مصــر.


