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جــرت العــادة علــى أن ُيرشــد الكفيــف 
بواســطة المبصــر، فمــا رأيــك لــو بدلنــا 
األدوار؟!.. تعــال معــى فــى تجربــة جديــدة، 
لتتنــاول طعامــك  كفيــف،  فيهــا  يرشــدك 
العنــان  وتتــرك  مظلمــة،  غرفــة  داخــل 
ــذى ال  ــى حواســك، خاصــة اللمــس ال لباق

تعتمــد عليــه فــى وجــود بصــرك.
ــق أو الحواجــز  ــق، ال وجــود للعوائ ال تقل
علــى األرضيــة، فقــط ضــع يــدك اليســرى 
علــى كتــف مرافقــك الكفيــف، وأغمــض 
عينيــك أو ال تغمضهمــا، فقــد تــم عــزل 
الغرفــة عــن الضــوء، حتــى أنــك ال تــرى 
كــف يــدك بــدون غطــاء علــى العيــن، عليــك 
أن تثــق بمرافقــك حتــى تشــعر باألمــان، 
لقــد تــم تدريبــه مــن قبــل خبــراء أجانــب.

تذكــر أال يعلــو صوتــك داخــل الظــام 
ألن الضوضــاء تصبــح مضاعفــة، عــادة 
علــى  اعتمــد  لــذا  النظــر،  يخــون  مــا 
إحساســك بالغرفــة، خمــن شــكل المــكان، 
الطعــام، ومكوناتــه، وســيبلغك مرافقــك 
فــى نهايــة التجربــة بمــدى صحــة تخيلــك، 
ومــا إذا كانــت حواســك مازالــت تعمــل 

بشــكل جيــد.
تجربــة  تبــدأ  الســابقة  الجمــل  بهــذه 
مــن  المســتوحاة  الظــام«،  فــى  »طعــام 
علــى  ويلقيهــا  الفرنســيين،  مؤسســيها 
مســامعك مرشــدك أو مرافقــك الكفيــف، 
وهــو مــن يكمــل معــك جولتــك بالداخــل، 
تشــعر  حتــى  عليــك  الكلمــات  تلــك  يتلــو 
ســيواجهك  مــا  يقلقــك  وال  باألمــان، 

بالداخــل.

وصف المكان
ــرة بشــارع  يقــع المطعــم فــى فيــا صغي
جاردينــا بحدائــق األهــرام، تدخــل لــه عــن 
طريــق ســلم رخامــى صغيــر، لتجــد فــى 
ــا أســود اللــون، بمجــرد  ــا حديدًي أعــاه بابً
اللــون  ســوداء  لوحــة  تــرى  تتخطــاه  أن 
مكتوبًــا عليهــا باللغــة الفرنســية »مطعــم 

فــى الظــام«.
فــى الداخــل ينقســم المــكان لثــاث غرف 
الخــاص  المكتــب  هــى  األولــى  وصالــة، 
بصاحــب المــكان، والثانية غرفة االســتقبال 
التــى تضــم »قعــدة عربــى«، والثالثــة الغرفــة 
ال  الطعــام،  بتنــاول  الخاصــة  المظلمــة 
يدخلهــا إال المدربــة الفرنســية أليــن وهايــا 
بالمــكان،  المبصــرات  العامــات  إحــدى 
لتنظيــم الطــاوالت، كمــا اعتــاد المكفوفــون 

الطابــع  المــكان  علــى  يغلــب  عليهــا، 
األهرامــات  مــن  قربــه  وكأن  الفرعونــى، 

عليــه. »بهــت«  األثريــة  والمناطــق 
بداية الفكرة

الدكتــور واإلعامــى عبدالباســط عــزب 
كامــل الــذى عمــل كرئيــس للمركــز العربــى 
اإلعاقــة  لــذوى  المتخصــص  لإلعــام 
لدعمهــم حــول العالــم، صاحــب المــكان، 
أن  منــذ  لمصــر،  نقلــه  فكــرة  وصاحــب 
أصيــب بالعمــى وهــو ممنــوع مــن ممارســة 
العديــد مــن األنشــطة، لهــذا عندمــا أنهــى 
ــة  ــدارس القريب ــل بإحــدى الم دراســته عم
مــن بيتــه، ثــم تحــول مســار عملــه ليصبــح 
مقــدم برامــج فــى عــدة أماكــن، وقــرر كســر 
ــده. ــت ي ــا كبل ــى لطالم ــع الت ــود المجتم قي

المشــرفة  النمــاذج  عــن  يبحــث  بــدأ 

مصــر  فــى  المكفوفيــن  مــن  والمختلفــة 
وكل بــاد العالــم، ليؤكــد علــى مقولــة أن 
بــل مــن ال  ليــس مــن ال يبصــر  األعمــى 
نبصــره؛ وال عمــى أســوأ مــن أال ياحــظ 
أحدهــم وجــودك، لذلــك دائمــا مــا يســلط 
ال  بأنهــم  النــاس  ليخبــر  عليهــم  الضــوء 

االحتــرام. بــل  للشــفقة،  يحتاجــون 
أثنــاء ســفره إلــى فرنســا عــرف بفكــرة 
»تبــادل  فأحــب  الظــام،  فــى  مطعــم 
والمبصــر،  الكفيــف  بيــن  مــا  األدوار« 
ــر  ــا يوف ــا بمصــر، منه ــى تطبيقه وســعى ف
وظائــف للمكفوفيــن، ويحمــد المبصــر ربــه 
ــى نعمــة اإلبصــار، مــع عــدم االســتهانة  عل
بــأى مكفــوف ومــا يمــر بــه مــن صعــاب.

تواصــل مــع إدارة المطعــم فــى باريــس 
ــى نقــل الفكــرة، وأرســلوا  ــم عل واتفــق معه
إليــه فريــق مدربيــن فرنســى، لكــى يشــرف 
بالمطعــم،  العامليــن  المرشــدين  علــى 
ويعلمهــم كيفيــة أداء وظيفتهــم بكل ســهولة.

إعداد المكفوفين
بــدأ عبدالباســط فــى اختيــار مجموعــة 
مــن المكفوفيــن علــى درجــة عاليــة مــن 
الوعــى والثقافــة، حتــى يســهل تدريبهــم، 
واســتيعابهم لــكل مــا يتلقــون مــن تعليمــات، 
ظــل الفريــق مــع تســعة مكفوفيــن لمــدة 
عشــرة أيــام، وأشــرفوا علــى تنظيــم الشــكل 
الجمالــى للمطعــم ليتناســب مــع الحضــارة 
الفرعونيــة القديمــة، حتــى أنهــم اســتوحوا 

ــام مــن مصــر القديمــة. الطع

تفاصيل مذبحة المدربين فى الزمالك

معركة »المساواة«
فى البرلمان تشتعل
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»ربنــا معــاك«.. دعــوة كثيــرا مــا كانــت أمــي 
موعــد  حــان  كلمــا  بهــا  تباركنــي  اللــه  رحمهــا 
تلــك  مــن  أتذمــر  كنــت  وعندمــا  االمتحانــات، 
الدعــوة طالبــا أن تدعــو لــي بالنجــاح والتوفيــق، 

كانــت تبتســم وتقــول »كل ده بإيــد ربنــا«.
تلــك هــي الحقيقــة التــي نغفــل عنهــا جميعــا، 
ــه،  فمــا مــن شــيء فــي الدنيــا إال وأمــره بيــد الل
فنحــن إن وقعنــا فــي أي مشــكلة، ســرعان مــا 
أزمتنــا  فــي  معنــا  يقــف  شــخص  عــن  نبحــث 
للمســاندة والمســاعدة فــي الوقــت ذاتــه، فهــل 

هنــاك أفضــل مــن اللــه ليكــون معنــا؟
الغيــر،  مــن  العــون  عــن  نبحــث  دومــا  نحــن 
ــود  ــن األعظــم، ونع ــه مــن المعي ــل عــن طلب ونغف
إلــى  االلتفــات  دون  الشــكوى،  علــى  أنفســنا 
نعــم اللــه الكثيــرة، التــي لــن أبالــغ إن قلــت إنهــا 
»مغرقانــا«, ولــم ال وقــد قــال المولــى عــز وجــل 
وا  ــدُّ ــم »َوِإن َتُع ــه الكري ــم بكتاب فــي ســورة إبراهي

ـِه اَل ُتْحُصوَهــا«. ِنْعَمــَت اللَـّ
فمــا  اآلن،  الســطور  تلــك  تقــرأون  كنتــم  إن 
رأيكــم فــي نعمــة البصــر التــي ال تقــدر بثمــن؟ 
حقــا  أنهــا  فظننــا  عليهــا  تعودنــا  التــي  تلــك 
مكتســبا هــي وجميــع نعــم اللــه فــي أجســادنا، 
فلــم نعتــرف بفضــل اللــه ورحنــا نشــتكي مــن قلــة 

النعمــة.
ــا  ــه منه ــا الل كــم مــن حــوادث وأزمــات أخرجن

ســالمين دون خــدش مــادي أو نفســي؟
كــم مــن أشــياء أردناهــا، فلمــا لــم تــأت عرفنــا 
بعــد ذلــك أنهــا كانــت تحمــل لنــا شــرا، وأن اللــه 

كان يدخــر لنــا مــا هــو أفضــل؟
هــذا هــو فعــل اللــه معنــا، فمــاذا عــن فعلنــا 

معــه؟
هــل نحــرص علــى الصــاة فــي أوقاتهــا كلمــا 
ســمعنا النــداء حبــا فــي لقــاء اللــه، كمــا نحــرص 

علــى مواعيــد العمــل خوفــا مــن »البصمــة«؟
هــل نخشــى الخصــم مــن رصيــد حســناتنا كمــا 

نخشــى الخصــم مــن مرتباتنا؟
فــي حياتنــا  اللــه  تقــوى  علــى  نحــرص  هــل 

نحتســب؟ ال  حيــث  مــن  ليرزقنــا 
هــل نتــوكل علــى اللــه حــق التــوكل، عالميــن 
ــده؟  ــى وجــه األرض إال بي ــا مــن شــيء عل ــه م أن
ــب العــون مــن  ــى طل أم نتــرك الدعــاء ونركــز عل

»فــان بيــه« أو »عــاِّن باشــا«؟
»ربنــا  أن  تذكــر  القــارئ..  عزيــزي  وختامــا 

معــه؟ أنــت  فهــل  دومــا..  معــاك« 

ربنا معاك

حواديت

أنا شاعر أولًا 

وأظن أن كتابة 

الرواية من 

قبل شاعر أمر 

معتاد

عباس بيضون: 

الغرب أعاد إنتاج خبزنا

ليلــة  »ألــف  ترجمــات  أضخــم  صــدور  *بمناســبة 
وليلــة« لســيد إمــام.. فهــل مازلــت تــرى أن كتــاب »ألــف 
ليلــة وليلــة« هــو أهــم الكتــب المؤسســة فــى الثقافــة 
العربيــة؟ ومــا أهــم الكتــب األخــرى التــى أســهمت فــى 

العربيــة؟  الثقافــة  تأســيس 
ــد  ــرب، لق ــا بفضــل الغ ــة أهــم كتبن ــة وليل ــف ليل أل
بهــر بغريبــه الغربييــن فترجمــوه واســتلهموه، فيمــا 
عــده العــرب عامًيــا مبتــذاًل وأحلــوه فــى مــا ليــس 
اعتمــدوا  مجهولــون  ألفــه  لقــد  ثقافــة،  وال  أدبًــا 
الخيــال والعجيــب بــدل الفصاحــة والباغة فأسســوا 

مضــادة  ثقافــة  الهامــش  علــى 
بــه  وتوجهــوا  مضــاًدا  وأدبًــا 
ــاء والفصحــاء،  ــر الفقه ــى غي إل
إلــى الســوق والشــارع والعــوام 
والشــعبية،  الفطريــة  واألخيلــة 
فــى  وليلــة  ليلــة  ألــف  راجــت 
انفصلــت  قــد  كانــت  ثقافــات 
اإلرث  وعــن  المقــدس  عــن 
صنميــة  تعــد  ولــم  الاتينــى 
الفــرد  وبــدأ  اصطاحيــة  أو 
فيهــا  يتنفســان  والفرديــة 
ويوســعان للهواجــس والتخيات 
والعجيــب والامعقــول، لــم تكــن 

الثــورة البرجوازيــة حدثــت عندنــا وال أظنهــا تحــدث 
ــى  ــا ف ــى لحقته ــب الت ــى وبالعواق ــى النمــط الغرب عل
الغــرب، فقــد دخــل الغــرب منــذ عصــور فى مســاراتنا 
التاريخيــة فــكان أن لحقنــاه فــى انبهــاره بألــف ليلــة 
ــى  ــى ف ــا، يمكنن ــذا هــى تراثن ــة اســترددناها هك وليل
ــا كامــًا مــن صنــف ألــف  هــذا الســياق أن أذكــر بابً
ليلــة وليلــة، منــه الملــك ســيف التــى تــوازى ألــف ليلــة 
وليلــة، وحــرى بنــا أن نرجــع إلــى الصنــف كلــه، كمــا 

أن هنــاك مــن بــاب آخــر األغانــى. 
*حدثنــا عــن ســر عالقتــك بــكل مــن هــذه األســماء 
»المتنبــى، المعــرى، رامبــو، الماغــوط، أنســى الحــاج، 

أدونيــس، شــربل داغــر، عبــاس بيضــون«؟ 
نزيــد  ال  لمــاذا  وحدهــا،  األســماء  هــذه  لمــاذا 

آخريــن.. ســركون بولــص، بســام حجــار، الســياب، 
أمــا أنــا فعنــد نفســى ال أحــد.. الجميــع أصدقــاء 

ــرة.  ــرة قصي ــو لفت ــون أحــدا ول ــب ألك ــا أكت وأن
*َمــن مــن شــعراء وروائيــى مصــر والعالــم العربــى 
علــى  وجلــى  واضــح  أثــر  ولهــم  ملهمــون  أنهــم  تــرى 

العربيــة؟ الســاحة 
األولــى  العربيــة  الحضــارة  هــى  بالطبــع  مصــر 
وقــد يكــون صعًبــا اإلحاطــة بكتابهــا مــن روائييــن 
وشــعراء ونقــاد، وقــد يكــون صعًبــا متابعــة الزمــن 
األدبــى والثقافــى فــى لحظاتــه المتحولــة، التعــداد 
يغــدو  قــد  فهــو  وارد  غيــر  هنــا 
بســهولة أرشــيفًيا، األفضــل االكتفــاء 
اللحظــة،  خــارج  أمثلــة  بأمثلــة، 
يمكننــى أن أســمى فــى الروايــة جيــل 
عبدالحكيــم  وبالطبــع  الســتينيات 
وفتحــى  أصــان  وإبراهيــم  قاســم 
وخيــرى  البســاطى  ومحمــد  غانــم 
فهنــاك  الشــعر  فــى  أمــا  شــلبى، 
حشــد مــن الشــعراء يســتحيل هنــا 
اســتطاع  يمكــن  إنمــا  التعــداد، 
علــى  لنقــع  الاواعيــة  الذاكــرة 
أمثلــة: عبدالمنعــم رمضــان، إيمــان 

اليمانــى.  أحمــد  مرســال، 
*قلــت فــى أحــد حواراتــك إن »الروايــة هــى ديــوان 
العالــم المعاصــر وليــس ديــوان العــرب فقــط« وإن 
»الشــعر فــن صامــت، فــن مكبــوت، وال مــرة الشــعر 
فهــل  كلــه«..  خــرج  صوتنــا  بــأن  نشــعر  يجعلنــا 
يمكــن القــول بــأن عبــاس بيضــون نــادم علــى كتابــة 

الشــعر؟
ــا شــاعر أوال  ــة الشــعر، أن ــى كتاب ــا عل لســت نادًم
وأظــن أن كتابــة الروايــة مــن قبــل شــاعر أمــر معتــاد؛ 
البؤســاء  روايــة  شــعراء،  كتبهــا  الروايــات  فأشــهر 
ــة وباســترناك  ــب رواي ــه كت ــا شــاعر، ريلك ــا كتبه مث
نــال نوبــل عــن روايــة، أمــا عــن قولــى بــأن الشــعر 
ــه،  فــن كثيــف وصامــت فهــو مــدح للشــعر واعتبــار ل
ــه فــن إشــارى  ــذى يشــبه الحقيقــة، إن ــكام ال ــه ال إن

فليــس  اللغــة،  عصــر  أنــه  كمــا  باإلشــارات  يتكلــم 
الشــعر منفصــًا عــن الروايــة، أظــن أن كل مــن يكتــب 
يحلــم بكتابــة روايــة، بــل أعجــب مــن أن ال يكــون هــذا 
حلمــه، فالروايــة هــى الكتابــة بمعنــى مــا، الشــعر هــو 
معادلــة الحقيقــة بالصمــت، إنــه امتــداح للصمــت، بــل 

هــو امتشــاق الحقيقــة مــن لــب الــكام ونواتــه. 
*أجريــت حــوارًا ممتــًدا مــع المفكــر »حســين مــروة« 
حياتــه  وســيرة  ذكرياتــه  مســتحثا  الثمانينيــات  فــى 
انــه حديــث  الســيرة فبــدا  انقطعــت هــذه  لكــن فجــأة 
تعليــق  دونمــا  السياســية  مواقفــه  عــن  مكتمــل  غيــر 
منــك.. فمــا ســر هــذا االنقطــاع وهــل كان ذلــك عمــدا 
أم ال؟ وهــل كان لحساســية المرحلــة التــى كتبــت فيهــا 

هــذه الســيرة ســبب فــى ذلــك؟
حديثــى مــع حســين مــروة كان إثــر جلطــة داهمتــه 
الخــاص بكتابــة  وحالــت دون أن يحقــق مشــروعه 
ســيرته الخاصــة التــى كان قــد اختــار لهــا عنواًنــا 
اســتعرته لحديثــى الــذى نشــر علــى أربــع حلقــات فــى 
جريــدة الســفير، اطلــع حســين مــروة علــى الحديــث 
قبــل نشــره ولــم يضــف إليــه إال بضــع كلمــات، كنــت 
عنــد نفســى أقــوم بــدال عــن الشــهيد بكتابــة ســيرته 
التــى حملــت اســمه وعنوانــه، كان هــذا كل مــا فــى 
االمــر، لقــد نشــرت الســيرة بكاملهــا ولــم أنقــص أو 
اقتطــع منهــا، وهــى كانــت جميلــة جــدا وخاصــة فــى 
ــق  ــم يب ــذى ل ــر ال ــة وحــرة، األم قســمها األول، جميل
علــى عفويتــه وانطاقــه فــى القســم الثانــى الــذى 

ــى.  ــاول العمــل الحزب تن
*الحــذف للشــاعر والحكــى للروائــى.. كيــف يقبــض 

عبــاس بيضــون علــى لحظــة الكتابــة؟.. وهــل ســيطر 
أحدهمــا عليــك مؤخــرا؟

الشــعر  أو  بالروايــة  تتعلــق  التــى  تلــك  الكتابــة 
ــكل مــا فــى اإلدمــان مــن شــغف مرضــى،  إدمــان، ب
أمضيــت ســنوات طويلــة بعيــدا عــن الكتابــة بحجــة 
كافيــة،  الحجــة  تكــن  لــم  السياســى،  النضــال 
ــن تركــت  ــة للتكاســل، حي النضــال أيضــا كان ذريع
السياســة قــررت أن أنصــرف إلــى السياســة، كان 
هــذا قــرار حيــاة بالمعنــى الكامــل للكلمــة، منــذ 
ذلــك الحيــن تأتينــى الكتابــة فــى شــكل تملمــل 
يأخذنــى أيامــا وأحيانــا أشــهر ثــم أجلــس للكتابــة 
فــا أحظــى بشــىء وأطــوى هكــذا نهــارات طويلــة 
إلــى أن أتلقــى الجملــة األولــى التــى تشــبه مــا 
فــى داخلــى ومــا أنتظــره فــى غفلــة عنــه، الروايــة 
تتطلــب جهــدا أقــل، أمــا الشــعر فهــو مــا يتنــزل 
شــىء  علــى  يســقط  ذلــك  ومــع  الغيــب،  مــن 

أتحسســه فــى نفســى. 
*يعانــى بعــض المفكريــن والمثقفيــن العــرب 
مــن أزمــات هويــة.. فمــا رؤيتــك لصــراع الهويــة 

الثقافيــة بيــن االنســحاق والمعالجــة؟ 
الهويــة هــى عقــدة علــم النفــس كمــا هــى 
عقــدة السياســة، وهــى مــع ذلــك قــد تكــون 
باطلــة، قــد تكــون حربــا وهميــة أو خطــاب 
ومفهــوم،  تعريــف  مــن  أكثــر  للهويــة  دائــم،  حــرب 
إلــى العنصريــة وقــد تكــون العنصريــة  قــد تصــل 
فــي جذعهــا، حــذار مــن أن تكــون مقدمــة للفاشــية 
والســلفيات  للماضويــة  مقدمــة  أو  وللديكتاتوريــة 
ورفــض اآلخــر، حــذار مــن أن تكــون رجعيــة مســتترة 
أو نرجســية قوميــة ولــن أطيــل فقــد تكــون ذريعــة 

االصطاحــات.  تصنيــم  أنطولوجيــة  لثقافــة 
*هــل تمثــل الكلمــات هاجســا لعبــاس بيضــون داخــل 

هيكلــة النصيــن الشــعرى والروائى؟
الكلمــات وتحوالتهــا هــى ســحرى وهــى تقريبــا 
عقيدتــى، إنهــا تقريبــا نظيــر العالــم وعقلــه ومقابلــه، 
العالــم ال ينــى أن يتحــول إلــى كلمــات والكلمــات ال 
تنــى أن تتحــول داخــل العالــم وتحولــه، وفــى النهايــة 

ــات.  ال شــىء ســوى الكلم
كتابهــم  مــن  ينتظرونــه  عمــا  دومــًا  القــراء  يســأل 
مــن  تنتظــر  مــاذا  اآلن:  أســألك  لكنــى  المفضليــن.. 

المفضــل؟  قارئــك 
وفــى  نكتــب  جميــل،  تعبيــر  المفضــل  قارئــى 
مخياتنــا قــارئ ال نعرفــه وال نعــرف بالضبــط مــا 
ــه مــع ذلــك أمــر مســتبد، نحــن ال نعــرف  ــده لكن يري
تمامــا مــن يكتــب، أهــو القــارئ الــذى فــى داخلنــا 
والــذى يثبــت ويمحــو ويقــر ويلغــى، أم هــو الكاتــب 
الــذى يبقــى تحــت رقابــة القــارئ الداخلــى، القــارئ 
الداخلــى هــو بأقــل اعتبــار المؤلــف الثانــى، الكتابــة 
ــا تســوية مســتمره  ــى فعــل فصامــى، إنه ــذا المعن به

بيــن قــارئ مثالــى وكاتــب مجتهــد وعــادى.

 النضال كان ذريعة للتكاسل  كل من يكتب يحلم بكتابة رواية

بشرى عبدالمؤمن 

ــاة  ــاب الســوريين، عــاش حي ــى«، أحــد أهــم الكت ــد »مواهــب الكيال يع
ــى وســعه مــن أجــل  ــا ف ــذى عمــل كل م ــا، وال ــدة مــن نوعه ــة فري نضالي
تطويــر األدب العربــى إلــى األمــام بقــدر المســتطاع مــن خــال الترجمــات 
وإذاعــة موســكو وغيرهــا مــن الطــرق. ولــد »مواهــب بــن أحمــد زهــدى 
ــى  ــى ف ــب )شــمال غــرب ســوريا( 1918، وتوف ــة إدل ــى مدين ــى« ف الكيال
موســكو 1977، ومــا بيــن التاريخيــن قضــى حياتــه مــا بيــن ســوريا موطنــه 
األول، وروســيا موطنــه الثانــى الــذى أعــاد اكتشــافه بعدمــا هاجــر إليــه. 
حصــل »مواهــب الكيالــى«، الشــقيق األكبــر لحســيب الكيالــى، علــى 
شــهادة الدراســة االبتدائيــة التــى كانــت تســمى )الســرتفيكا(، ثــم انكــب 
مؤسًســا  عضــًوا  وكان  ذاتًيــا.  نفســه  وثّقــف  الحــرة،  الدراســة  علــى 
أوائــل  فــى  بيتــه  فــى  تأسســت  التــى  الســوريين  الكتــاب  رابطــة  فــى 
ــارًزا فــى  الخمســينيات، ومــن ثــم أصبــح رئيًســا لهــا، كمــا كان عضــًوا ب
ــا فــى وزارة  الحــزب الشــيوعى الســورى. عمــل بعدهــا »الكيالــى« موظًف

الــرى بدمشــق حتــى عــام 1958. 
للكيالــى عــدة قصائــد شــعرية نشــرت فــى مجلــة األديــب الســورية، 
منهــا قصيــدة بعنــوان: »ســراب« نشــرت فــى عدد مــارس 1944، وقصيدة 
أخــرى بعنــوان: »عيــون« نشــرت فــى عــدد ديســمبر مــن نفــس العــام. 
ا، اعتمــد  والحقيقــة أن المتــاح مــن شــعر مواهــب الكيالــى قليــل جــًدّ
ع فــى قافيــة القصيــدة  الكيالــى فــى نظمــه علــى المــوزون المقفــى، ونــوَّ
الواحــدة. وتظهــر فــى شــعره نزعــة رومانســية فــى موضوعاتــه التــى 
ارتبطــت بتجــارب عاطفيــة تتــراوح بيــن الطابــع الوجدانــى والحّســى. 
فلغتــه سلســة وصــوره مســتقاة مــن المعجــم الرومانســى، والســيما إفادتــه 
مــن صــور الطبيعــة، فتســتدعى مثــا قصيدتــه »ســراب« صــورًا مــن 
علــى محمــود طــه، ومــن تاريــخ نشــر القصيدتيــن نجــد تفســيًرا لغيــاب 
ــد.  ــا بع ــه فيم ــذى شــكل قصيدت المنظــور اإليديولوجــى )اليســارى( ال

ولــه مجموعــة قصصيــة بعنــوان »المناديــل البيــض« الصــادرة عــن 
رابطــة الكتــاب الســوريين فــى دمشــق 1953، ولــه قصتــان قصيرتــان 
ــى القمــة« الصــادرة  ــوان: »درب إل نشــرتا ضمــن مجموعــة مشــتركة بعن
هاتيــن  ومــن   .1953 دمشــق  الســوريين  الكتــاب  رابطــة  عــن  أيضــا 
ــاب القصــة  القصتيــن صــار »مواهــب الكيالــى« مــن الجيــل األول لكتَّ

الســورية. القصيــرة 
ذهــب »الكيالــى« إلــى موســكو شــابا مبدعــا فــى عــام 1957 لــدى 
مشــاركته فــى مهرجــان الشــباب العالمــى الثانــى. رافــق »مواهــب« فــى 
مســيرته اإلبداعيــة فــى ســوريا ومــن ثــم فــى موســكو شــقيقه »حســيب 
الكيالــى«، الــذى غادرهــا عائــدا إلــى الوطــن ومــن ثــم للعمــل فــى إمــارات 
الخليــج. وكان اســماهما غالبــا مــا يتــرددان لــدى الحديــث عــن »رابطــة 
الكتــاب الســوريين« ومــن ثــم »رابطــة الكتــاب العــرب« وعــن »عصبــة 
ــى« و»نســيب  الســاخرين« فــى دمشــق التــى ضمــت »عبدالســام العجيل
ــار« و»عبدالرحمــن أبوقــوس«، وغيرهــم. وفيمــا عمــل »حســيب«  االختي
ــى  ــدم« انصــرف »مواهــب« إل ــى دار النشــر الســوفيتية »التق ــا ف مترجم

إعــداد البرامــج األدبيــة فــى إذاعــة موســكو. وفــى أعــوام الســتينيات 
ــاب  والســبعينيات أتحــف مواهــب المســتمعين العــرب ببرامــج عــن كتَّ
وتورجينيــف،  وتولســتوى،  وجوجــول،  بوشــكين،  مثــل  العظــام  روســيا 
وغيرهــم. وكانــت تــرد مــن األقطــار العربيــة آالف الرســائل تعبيــًرا عــن 
اإلعجــاب بهــا. كمــا أعــدَّ وترجــم الكثيــر مــن البرامــج لألطفــال وروائــع 

األدب الروســى.
يختلــف »الكيالــى« عــن بعــض األدبــاء المغتربيــن العــرب اآلخريــن 
لــم يواصــل نشــاطه  أنــه  بموســكو مثــل »غائــب طعمــة فرمــان« فــى 
اإلبداعــى الرئيــس، أى كتابــة القصــص، وإنمــا انشــغل أيضــا بالترجمــة. 
ــه  ــى آخــر رمــق فــى حيات ــه حت ــة وطن ــق بترب ــه بقــى شــديد التعل كمــا أن

ــظ  ــى ســوريا. واحتف ــن ف ــوت أن يدف ــراش الم ــى ف ــب وهــو عل ــد طل فق
بهــذا الشــعور منــذ وطئــت قدمــاه األرض الروســية وحتــى بعــد أن تــزوج 

الفتــاة الروســية »ســفيتانا« وأنجــب منهــا »ســوزان وزيــاد«.
وقــد نشــر مــرة »رســالة إلــى ابنتــى« فــى صحيفــة »األخبــار« اللبنانيــة 
مقالــة حــول طفولتــه اســتهلها بقولــه »أشــعلُت فــى عيــدك شــمعتين، 
بيــن دمشــق  المســافة  أن  توهمــت  ولعلــى  تســعدى،  أن  لــك  وتمنيــت 
وموســكو يمكــن أن تقطــع فــى طرفــة عيــن، فانتظــرت أن تدخلــى علــىَّ 
بثوبــك الجديــد ذى »التنتنــة« حــول العنــق والســاعدين، وعلــى فمــك آثــار 
ــن الشــمع  ــد. ولك ــك تذوقــت حــاوة العي ــل على أن ــم الدلي ــى، تقي المرب

ــب اليــك هــذه الرســالة«. ــاب، فقمــت أكت ــم يطــرق الب ذاب ول
ولقــد قــام الشــاعر »مواهــب الكيالــى« خــال الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــة، كمــا عمــل  وفيمــا بعدهــا بــدور هــام فــى فضــح الفاشــية واإلمبريالي
العديــد مــن الســنوات فــى تحريــر جريــدة »النــور« الصــادرة آنــذاك فــى 
ــة  ــى الهجــرة الجبري ــى« عــام 1958 إل دمشــق، واضطــر »مواهــب الكيال
ا لهجرتــه، فقــد تعــرض  تحــت الضغــط السياســى، فاختــار روســيا مقــّرً
»مواهــب الكيالــى« لاعتقــال إبــان وحــدة مصــر وســوريا، فدخــل ســجن 
المــزة، ومــن الطريــف أن ســجن المــزة هــو نفــس الســجن الــذى احتضــن 
أيضــا أدونيــس والماغــوط فــى تلــك الفتــرة تقريبــا، واحتضــن أيضــا 

مجموعــة مــن أهــم كتــاب ســوريا فــى العصــر الحديــث.
بعــد إطــاق ســراحه غــادر ســوريا إلــى االتحــاد الســوفييتى، وقضــى 
قــام  بعدمــا  اكتشــافه  روســيا  أعــادت  وهنــاك  هنــاك.  حياتــه  بقيــة 
بــدور هــام فــى ترجمــة العديــد مــن األعمــال األدبيــة الروســية إلــى 
اللغــة العربيــة، وعمــل العديــد مــن الســنوات فــى تأليــف كتــاب عــن 
القضيــة الفلســطينية وعــن المآســى الكبيــرة التــى عانــى منهــا الشــعب 
ــى،  ــه. وكان الكيال ــى وطن ــودة إل الفلســطينى فــى النضــال مــن أجــل الع
كمــا ذكــر ماجــد عــاء الديــن فــى كتابــه الواقعيــة فــى األدبيــن الروســى 
ــة  ــة العالمي ــد مــن المؤتمــرات األدبي ــى، قــد حضــر ســابقا العدي والعرب
ومــن بينهــا مؤتمــر الســوفييت عــام 1955، وألقــى باســم الوفــد الســورى 

إلــى المؤتمــر كلمــة عبــرت عــن فكــره اإلنســانى التقدمــى. 
ــداء  ــه ب ــد إصابت ــى بموســكو فــى عــام 1977 بع توفــى مواهــب الكيال
ســرطان الــدم، وقــد نقــل جثمانــه بوصيــة منــه قبيــل وفاتــه الــى ســوريا 
ــراب فيهــا. وكان قــد كتــب فــى صحيفــة »تشــرين« بعــد  حيــث وورى الت
اســتفحال المــرض فيــه يقــول: »أشــعر بأنــه ليــس مــن المخيــف أن يمــوت 
المــرء بعيــدا عــن منطلقــات ســعيه وســعادته وحياتــه.. ولكــن المخيــف 
أن يعيــش المــرء بعيــًدا عــن ثــراء المنطلقــات وعــن نضارتهــا المتجــددة 
الخالــدة.. فيــا ألــف آه يــا أرض وطنــى ويــا إنســان وطنــى، مــا كان 

أبعدكمــا وأقربكمــا إلــىَّ فــى ســنوات الغربــة«.

من سوريا إلى روسيا.. رحلة اكتشاف مواهب الكيالى

واحد من الرموز المهمة التى حركت مياه قصيدة النثر العربية 
الراكدة، كتب الشعر وهو فى سن الخامسة عشرة، ونشر أول ديوان له 

عام 1983م وهو فى الثامنة والثالثين من عمره، جنوبى حمل معه 
مدينة صور فى قصيدته. بدأ حياته شاعًرا وانتقل إلى ميدان الرواية 

لكنه لم يتخل عن شاعريته تلك. صدر له العديد من الدواوين، 
أبرزها ديوان »الموت يأخذ مقاساتنا« الذى توج بجائزة المتوسط 
عام 2008م، وديوان »خريف البراءة« الذى توج بجائزة الشيخ زايد 

للكتاب.. هو الشاعر والروائى اللبنانى عباس بيضون الذى جاء الحوار 
معه ممتًعا.. 

حوار - بشري عبدالمؤمن

األديب الرحال قضى حياته 
طريداً وتوفى فى موسكو بعد 

إصابته بسرطان الدم
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التقــى الفريــق أول محمــد زكــى القائــد العــام للقــوات المســلحة وزيــر 
الدفــاع واالنتــاج الحربــى الفريــق محمــد أبــا علــى صــاح وزيــر الدفــاع 
واألمــن بجمهوريــة تشــاد وذلــك علــى هامــش حضــوره فعاليــات منتــدى 

أســوان للســام والتنميــة المســتدامين.
تنــاول اللقــاء تطــورات األوضــاع علــى الســاحتين المحليــة واإلقليميــة 
وانعكاســاتها علــى األمــن واالســتقرار داخــل القــارة اإلفريقيــة فــى ظــل 
الظــروف والتحديــات الحاليــة التــى تمــر بهــا المنطقــة، كذلــك التفاهــم 
حــول زيــادة أوجــه التعــاون العســكرى واألمنــى بيــن البلديــن فــى العديــد 

مــن المجــاالت.
وأكــد الفريــق اول محمــد زكــى علــى عمــق العاقــات الراســخة التــى 
تربــط بيــن القــوات المســلحة لــكا البلديــن، معربًــا عــن تطلعــه لمزيــد 
مــن التعــاون المشــترك فــى المجــاالت الدفاعيــة واألمنيــة خــال الفتــرة 

القادمــة.
وأشــاد وزيــر الدفــاع واألمــن بجمهوريــة تشــاد بجهــود مصــر فــى دعــم 

كافــة قضايــا القــاره اإلفريقيــة لتحقيــق طموحــات وتطلعــات شــعوب 
القــارة خاصــة فــى ظــل رئاســة مصــر لاتحــاد االفريقــى لعــام 2019.

كمــا التقــى القائــد العــام بالســيدة جينيفيــاف داريوســك نائــب وزيــر 
الدفــاع الفرنســى، حيــث تنــاول اللقــاء عــددا مــن الموضوعــات ذات 
االهتمــام المشــترك وبحــث أوجــه التعــاون العســكري وأنظمــة التســليح 
المتطــورة وكــذا مجــاالت الدفــاع والتصنيــع المشــترك ونقــل وتبــادل 

ــن. ــن البلدي ــات المشــتركة بي ــرات والتدريب الخب
وأعــرب الفريــق أول محمــد زكــى عــن اعتــزازه بالعاقــات الراســخة 
المجــال  فــى  والســيما  فرنســا  مــع  المثمــر  والتعــاون  الشــراكة  مــن 
العســكرى، وتوافــق رؤى القيــادة السياســية المصريــة والفرنســية تجــاه 

ــة. ــود االســتقرار بالمنطق دعــم جه
ومــن جانبهــا، أشــادت نائــب وزيــر الدفــاع الفرنســى بــدور مصــر 
غيــر  الهجــرة  ومكافحــة  اإلرهــاب  محاربــة  فــى  المســلحة  وقواتهــا 
األوســط. الشــرق  بمنطقــة  واالســتقرار  األمــن  وتحقيــق  الشــرعية 

على هامش منتدى أسوان للسالم والتنمية..

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة يلتقى وزير 

الدفاع واألمن بجمهورية تشاد ونائب وزير الدفاع الفرنسى

المتخصصــة  الوزاريــة  اللجنــة  أعمــال  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  تســتضيف 
للدفــاع واألمــن والســامة اإلفريقيــة فــى المــدة مــن 15 إلــى 19 ديســمبر 2019 
بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة، وذلــك لمناقشــة قضايــا الدفــاع والســامة واألمــن 
بالقــارة اإلفريقيــة. وتــرأس الدولــة المضيفــة االجتماعــات التــى تعقــد علــى ثاثــة 
مســتويات تتشــكل مــن الخبــراء ورؤســاء األركان ووزراء الدفــاع للخــروج بتوصيــات 
وعرضهــا خــال القمــة اإلفريقيــة التاليــة العتمادهــا مــن دول االتحــاد اإلفريقــى 

لتدخــل حيــز التنفيــذ.
تأتــى اســتضافة مصــر تلــك االجتماعــات فــى ضــوء جهــود القيــادة السياســية 
لدعــم جهــود األمــن واالســتقرار بالــدول اإلفريقيــة خاصــة فــى ظــل رئاســة مصــر 

ــام 2019. لاتحــاد االفريقــى لع

مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة 

للدفاع واألمن والسالمة اإلفريقية

نظمــت قيــادة قــوات الدفــاع الشــعبى والعســكرى نــدوة 
تثقيفيــة بجامعــة عيــن شــمس . بــدأت النــدوة بآيــات مــن 
ــة  ــم تســجيلى عــن جامع ــم عــرض فيل ــم ث ــر الحكي الذك
عيــن شــمس وتاريخهــا المشــرف ودورهــا فــى إعــداد 
اســم  رفعــوا  الذيــن  الخريجيــن  مــن  متعاقبــة  أجيــال 
مصــر عاليــاً فــى مختلــف المحافــل المحليــة والدوليــة.

رئيــس  شــوقى  محمــود  الدكتــور  األســتاذ  والقــى 
جامعــة عيــن شــمس كلمــة قــدم خالهــا الشــكر والتقدير 
لرجــال القــوات المســلحة، مشــيداً بدورهــم البطولــى 
فــى الدفــاع عــن أمــن مصــر واســتقرارها باإلضافــة إلــى 
ــة الشــاملة التــى تنفذهــا  المســاهمة فــى خطــط التنمي

ــى كل شــبر مــن أرض مصــر. ــة عل الدول
كمــا تــم عــرض فيلــم تســجيلى عــن دور قيــادة قــوات 
الدفــاع الشــعبى والعســكرى فــى تنفيــذ اســتراتيجية 
تنميــة روح الــوالء واالنتمــاء لكافــة ابنــاء الوطــن مــن 

مختلــف االعمــار .

وألقــى قائــد قــوات الدفــاع الشــعبى والعســكرى كلمــة 
نقــل خالهــا للمشــاركين تحيــات وتقديــر الفريــق أول 
وزيــر  المســلحة  للقــوات  العــام  القائــد  زكــى  محمــد 
الدفــاع واإلنتــاج الحربــى والفريــق محمــد فريــد رئيــس 
إلــى حــرص  أركان حــرب القــوات المســلحة، مشــيراً 
القيــادة العامــة للقــوات المســلحة علــى المســاهمة فــى 
رفــع الوعــى الثقافــى للشــباب وتوعيتهــم ضــد كافــة 

التهديــدات والتحديــات التــى يواجههــا الوطــن .
كمــا تــم عــرض عــدد مــن األعمــال القتاليــة والقصــص 
البطوليــة لرجــال القــوات المســلحة ودورهــم فــى القضــاء 
عــن  فقــرة  الجامعــة  طــاب  وقــدم  اإلرهــاب،  علــى 
ــة فــى كافــة المجــاالت . ــا الدول ــى حققته اإلنجــازات الت

الجامعــة،  لطلبــة  فنيــة  بفقــرة  النــدوة  واختتمــت 
وقــام رئيــس جامعــة عيــن شــمس وقائــد قــوات الدفــاع 
الشــعبى والعســكرى بتكريــم أســر الشــهداء والمصابيــن 

والطــاب المتفوقيــن ومنظمــى النــدوة.

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية 
بجامعة عين شمس

قطعهــا  الكيلومتــرات،  آالف 
ــم،  ــع أنحــاء العال الشــباب مــن جمي
لكــى يشــاركوا فــى منتــدى شــباب 
أرض  علــى  يقــام  الــذى  العالــم، 
الشــيخ«،  »شــرم  الســام  مدينــة 
الشــباب،  مــن  اآلالف  بمشــاركة 
مــن مختلــف الجنســيات واألعمــار، 
أفــكاره  عــن  منهــم  كل  ليكشــف 
يســتفيد  أن  يريــد  التــى  وأعمالــه 

العالــم. بلــدان  جميــع  بهــا 
مــن قلــب واحــدة مــن دول القــارة 
هنــرى  الشــاب  جــاء  الســمراء، 
الــذى يبلــغ مــن  فيكتــور بونيفــك، 
العلــوم  ودرس  عاًمــا،   29 العمــر، 
أخصائًيــا  ويعمــل  االجتماعيــة، 
تنزانيــا،  دولتــه  فــى  اجتماعًيــا 
ويشــارك فــى منتــدى شــباب العالــم 

حياتــه. فــى  مــرة  ألول 
تصريحــات  فــى  هنــرى،  قــال 
خاصــة لـ»الطريــق«، إنــه حضــر إلــى 
منتــدى  انطــاق  وقبــل  القاهــرة، 
إلــى  ســيتوجه  العالــم،  شــباب 
للمشــاركة  الشــيخ،  شــرم  مدينــة 
فــى فعاليــات المنتــدى، مبيًنــا أنــه 
متشــوق لســماع كل التفاصيــل التــى 
ســتتم مناقشــتها فــى المنتــدى مــن 
قبــل الشــباب والقــادة المشــاركين.

وعــن مشــاركته فــى منتــدى شــباب 
هنــرى  الشــاب  كشــف  العالــم، 

ســيتحدث  أنــه  بونيفــك،  فيكتــور 
جلســات  فــى  مشــاركته  خــال 
وتوضيــح  الشــباب،  عــن  المنتــدى 
ــى مســتوى  ــادم عل دور الشــباب الق
العالــم، فــى ظــل الصراعــات، التــى 
تواجههــا الــدول اإلفريقيــة بصفــة 
العالــم  يواجههــا  والتــى  خاصــة 

عامــةً. بصفــة 
وأضــاف أنــه ســيكون ملفــه حــول 
الشــباب  ومشــاركة  إدخــال  كيفيــة 
المشــروعات  مــن  العديــد  فــى 
إلــى  باإلضافــة  بالبيئــة،  المتعلقــة 
فــى  بالشــباب،  الخاصــة  األفــكار 
الشــؤون البيئيــة، وإمكانيــة توفيــر 

ال. أم  المشــروعات  لهــذه  دعــم 
وتابــع ابــن دولــة تنزانيــا، أن الملــف 
بالحديــث  ســيقوم  الــذى  اآلخــر، 
فــى  مشــاركته  خــال  مــن  عنــه 

ملــف  هــو  العالــم،  شــباب  منتــدى 
بالتكنولوجيــا«،  الشــباب  »عاقــة 
ــر التكنولوجــى  ــى التطوي والتأكيــد عل
العامــة  اإلداريــة  بالمؤسســات 
والخاصــة. ولديــه مشــروع آخــر مقرر 
طرحــه فــى منتــدى الشــباب العالمــى، 
التعليــم  تحســين  هــو  والمشــروع 
يتعلــق  فيمــا  وخاصــةً  إفريقيــا  فــى 
بتحســين أدوات التعلــم لجعــل التعليــم 
ســهًا فــى العديــد مــن الموضوعــات، 
مبينــا أن هــذا المشــروع، سيحســن 
ــم أيًضــا ألن العديــد مــن  ــات التعل بيئ
والجامعــات  والكليــات  المــدارس 
الــذكاء  اســتخدام  إلــى  تميــل 
ــم  االصطناعــى كدافــع رئيســى للتعلي
إلــى  باإلضافــة  المجتمعــات،  فــى 
إتاحــة التعليــم إلــى أكثــر المجــاالت 
سيســاعد  كمــا  والصعبــة،  الواعــدة 

فــى تعلــم مــادة الــذكاء االصطناعــى، 
التعلــم نظــًرا ألن  وتحســين معاييــر 
فرصــة  علــى  ســيحصلون  الطــاب 
واســتخدام  وتصفــح  الستكشــاف 
اإلنترنــت  مــن  تأتــى  التــى  المــواد 

مباشــرًة.
هاريســون،  كاش  كانســى  وتقــول 
بصفتهــا رائــدة فــى مجــال األمــن 
الغذائــى منــذ أكثــر مــن 20 عاًمــا 
مــن الخبــرة، إنهــا تعمــل مــع العديــد 
مــن الشــركات والمؤسســات غيــر 
الربحيــة، والجامعــات، والصناعــات 
ارتبــاك  لتوضيــح  الزراعيــة 
تضــارب  عــن  الناتــج  المســتهلك 

الغذائيــة. المعلومــات 
وتضيــف »كانســى« فــى تصريحات 
خاصــة لـ»الطريــق« أن لديها العديد 
علــى  التــى ســتعمل  األفــكار،  مــن 
طرحهــا مــن خــال مشــاركتها فــى 
ــد  ــى تع ــم، والت ــدى شــباب العال منت
أبرزهــا تعزيــز الطريقــة التــى ســيتم 
اتباعهــا مــع العمــاء فــى التواصــل 
عــن األمــن الغذائــى، كمــا أنهــا تعــد 
خطــوات ســهلة وقابلــة للتنفيــذ فــى 
تزيــد  شــاملة  اســتراتيجية  خطــة 
ــذاء  ــى الغ ــرص الحصــول عل ــن ف م

ــع. ــذى للجمي المغ

»الطريق« تحاور شباب العالم المشارك فى المنتدى

كالنسى كاش هاريسون: قادمة من الواليات المتحدة 
األمريكية من أجل الحديث عن مشكلة الغذاء

هنرى فيكتور بونيفك: جئت من تنزانيا 

ألتحدث عن التنمية واالستثمار فى الشباب

دعاء راجح

فــي اطــار تنفيــذ الخطــة الســنوية للتدريــب 
القــوات  نفــذت  المســلحة،  للقــوات  القتالــى 
البحريــة المصريــة عــددا مــن االنشــطة القتاليــة 
الــى  تهــدف  والتــى  االحترافيــة  النوعيــة  ذات 
المناطــق  علــى  البحريــة  الســيطرة  فــرض 
االقتصاديــة بالبحــر وتأميــن االهــداف الحيويــة 
تشــكيل  نفــذ  حيــث  العميقــة.  الميــاه  فــى 
بحــرى قتالــى يتكــون مــن وحــدات بحريــة ذات 
حامــات  احــدى  رأســها  وعلــى  قتالــى  تنــوع 
ومجموعتهــا  )ميســترال(  طــراز  المروحيــات 
القتاليــة عــددا مــن االنشــطة القتاليــة والتدريبيــة 
بمســرح عمليــات البحــر المتوســط وقــد تضمنــت 
تلــك االنشــطة قيــام احــدى الغواصــات المصريــة 
طــراز  ســطح  عمــق  مكبســل  باطــاق صــاروخ 
)هاربــون( وهــو صــاروخ مضــاد للســفن ويصــل 

مــداه الــى اكثــر مــن 130 كــم.
الصــاروخ  اطــاق  عمليــة  نجــاح  اكــد  وقــد 
البحــر،  بعمــق  الغواصــة  مــن  ســطح(  )عمــق 
رجــال  اليهــا  وصــل  التــى  االحترافيــة  مــدى 

الوحــدات  واطقــم  المصريــة  البحريــة  القــوات 
والتشــكيات المقاتلــة وقــد ظهــر ذلــك مــن خال 
قدراتهــم علــي التعامــل مــع احــدث التكنولوجيــات 
وكفــاءة  بدقــة  الحديثــة  العســكرية  واالنظمــة 
عاليــة لتحقيــق األمــن البحــرى وتأميــن المصالــح 

االقتصاديــة لمصــر فــى الميــاه العميقــة.
تنفيــًذا إلســتراتيجية  التدريبــات  تلــك  تأتــى 
عســكرية مصريــة تهــدف الــى تطويــر القــدرة 
التــى  والمخاطــر  التحديــات  مواجهــة  علــى 

المنطقــة. تشــهدها 

القوات البحرية تنفذ عددًا من األنشطة 
اســتمرارًا لجهــود القــوات المســلحة فــى خدمــة المجتمــع التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط

ــر  ــل وتطوي ــات ســوق العم ــل الشــباب لمتطلب وإعــداد وتأهي
نظــام التعليــم الفنــى والتدريــب المهنــى، وقعــت إدارة التعليــم 
ــع  ــاون م ــول تع ــوات المســلحة بروتوك ــى للق ــب المهن والتدري
المهنــى  والتدريــب  الفنــى  التعليــم  وتطويــر  دعــم  برنامــج 
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ــن  ــن الطرفي ــاون بي ــق التع ــى تحقي ــول إل ويهــدف البروتوك
فــى مجــال التعليــم والتدريــب الفنــى والتكنولوجــى والمهنــى 
ومســاعدات  والتطويــر  االبتــكارات  مجــال  فــى  والتعــاون 
التنافســية  القــدرة  وزيــادة  الشــباب  لتوظيــف  التدريــب 
بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية التنميــة المســتدامة »»رؤيــة 
الذهنيــة  الصــورة  تحســين  علــى  والعمــل  مصــر2030«، 

الفنــى. للتعليــم  المجتمعيــة  والنظــرة 
كمــا ينــص البروتوكــول علــى النهــوض بمســتوى التعليــم 
الفنــى والتدريــب المهنــى وتقديــم الدعــم الفنــى والتقنــى 
إلدارة التعليــم والتدريــب المهنــى للقــوات المســلحة طبًقــا 
ــة  ــق أقصــى اســتفادة ممكن ــة لتحقي ــر الدولي ــى المعايي ألعل
مــن خريجــى التعليــم الفنــى ووضــع نظــام متخصــص لضمــان 
واإلرشــاد  التوجيــه  برامــج  وتقديــم  الفنــى  التعليــم  جــودة 

لدعــم المشــروعات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر.
ويســهم البروتوكــول فــى إعــداد دفعــات مــن المدربيــن 

المعتمديــن والعمالــة الماهــرة مــن خــال مراكــز التدريــب 
للقــوات المســلحة، وكذلــك  التابعــة  التعليميــة  والمنشــآت 
توفيــر فــرص عمــل للشــباب فــى األســواق الخارجيــة مــن 
العمالــة المصريــة المتميــزة وتبــادل الخبــرات فــى مجــال 
التعليــم والتدريــب المهنــى وصقــل مهــارات األيــدى العاملــة 

وفًقــا للمعاييــر المحليــة والدوليــة .
ــة التســليح  ــس هيئ ــول رئي ــع البروتوك حضــر مراســم توقي
ومديــر إدارة التعليــم والتدريــب المهنــى للقــوات المســلحة 
والمديــر التنفيــذى لبرنامــج دعــم وتطويــر التعليــم الفنــى 

.TVET EGYPTالمهنــى والتدريــب 

بروتوكول تعاون بين إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات 
المسلحة وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى
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طريقنا.. وهنكمله

تحقيقات  الثالثاء 17 / 12 / 042019

وأضاف العســال فى حواره لـ»الطريق« أن الشــركة 
حتــى اآلن ليســت لديهــا نيــة لالســتثمار العقــارى فــى 
ــة  ــى اآلن لوجــود عــدة مشــكالت متعلق ــد حت الصعي
بثقافــة وعــادات وتقاليــد الصعيــد تتعلــق بــأن مــن 
يقــوم بالبنــاء هــم المواطنــون وليــس مطــورا يحصــل 
علــى قطعــة أرض ويؤســس كمبونــد ويبيــع لعمــالء 
تدفــع مقدمــا وتســدد أقســاطا علــى ٥ و٨ ســنوات 

ويوقــع علــى إيصــاالت ويســددها.
وأشــار إلــى أن األهــم فــى الصعيــد هــو التنميــة 
ومدرســة  ومــول  ســكن  بنــاء  تعنــى  التــى  الشــاملة 
مــن  يكفــى  مــا  مصــر  فــى  ولدينــا  ومستشــفى 
ــة.  ــى ننفذهــا خــالل ٣ أعــوام مقبل المشــروعات الت
إيطاليــا  مصــر  لشــركة  المنتــدب  العضــو  وأكــد 

القابضــة،  
أن حجــم االنشــاءات فــى البوســكو وفنشــى يســير 
ــر مــن  ــاء أكث ــاء مــن بن ــم االنته ــد جــدا وت بشــكل جي
٣00 فيــال و1000 شــقة وســيبدأ التســليم فــى 2021 
وحجــم اإلنشــاءات وصــل لـــ ٣٥% فى مشــروع فنشــى، 
لمشــروع  األولــى  المرحلــة  مــن  االنتهــاء  تــم  كمــا 

البوســكو الــذى تــم تصميمــه خــالل ٦ شــهور مــع 
ــات المتحــدة  ــب االستشــارية فــى الوالي أحــد المكات

األمريكيــة. 
وقــال العســال إن حجــم االســتثمارات 
ــاراً  بمشــروع البوســكو تعــدى الـــ20 ملي
 10 الـــ  تعــدى  فنشــى  مشــروع  وفــى 

مليــارات. 
إلــى  المنتــدب  العضــو  لفــت  كمــا 
تنفــذ  مقــاوالت  شــركات   ٥ هنــاك  أن 
مشــروعات »مصــر إيطاليــا القابضــة« 
ــة وأهــم مــا يميــز  فــى العاصمــة اإلداري
مصــر إيطاليــا تحقيــق رغبــات العمــالء 
ــى ســمعتنا بنســبة %100. والحفــاظ عل
وأوضــح العســال أن الســوق يتغيــر كل 
عــام متوقعــا أن يشــهد الســوق العقــاري 
مزيــدا مــن النشــاط خاصــة بعــد مبــادرة 
المتوســطة  للفئــة  العقــاري  التمويــل 

وفــوق المتوســطة التــى يتوســع مــن دائــرة القطــاع 
العقــارى وتفتــح شــهية المطــور لمزيــد مــن البنــاء 

واالســتثمار خاصــة أن كل الســوق كان يبنــى لـــ٥ % 
مــن العمــالء.

أن  المنتــدب  العضــو  وأوضــح 
القطــاع العقاريــى ينقســم  لـــ٣ أقســام 
)مطــور كبيــر ومطــور متوســط ومطــور 
صغيــر( والنــوع األول ال خــوف منــه ألن 
معظمهــا شــركات  قــادرة علــى التنميــة 
والمطــور المتوســط يعتمــد عليــه ألنــه 
شــخص جــاد لكنــه يحتــاج لخبــرة وال 
ــه  ــن عن ــى المعل يســبق الجــدول الزمني
لتنفيــذ المشــروع ولكــن مشــكلته تتمثــل 
ــا  ــرة، الفت ــوت للخب فــى عــدم وجــود بي
إلــى أن الخــوف مــن المطــور الصغيــر 
والجديــد فــى الســوق ألن هــذا النــوع 
مــن الشــركات يحتــاج لرقابــة وخبــرة 
وكثيــر منهــم يفشــل ألنهــم »يحســبونها« 
بعــروض  الســوق  ويغرقــون  خطــأ 
وهميــة مثــل البيــع بــدون مقــدم وقســط علــى 10 
التســويق  لشــركات  ويعطــى عمولــة  إلــى 1٥ ســنة 

إلــى ٥ % مــن قيمــة الوحــدة ويبيــع بســعر  مــن 4 
ــارى حريصــة  ــر العق ــة التطوي ــك فغرف ــص ولذل رخي
علــى مراقبــة الســوق كلــه ونحــاول اصــالح األخطــاء 
باعتبارنــا نائبــا لرئيــس الغرفــة ونظهرهــا ونعالجهــا 

ــا تحــدث. ــل م قب
عــدة  لديــه  العقــارى  الســوق  أن  العســال  وتابــع 
احتياجــات لكــى يتــم ضبطــه، أولهــم تدشــين قاعــدة 
غرفــة  اآلن  عليــه  تعمــل  مشــروع  وهــذا  للبيانــات 
التطويــر العقــارى بالتعــاون مــع هيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة، فعــدم وجــود معلومــة لــدى المطــور يجعلــه 
يتجــه لمشــاريع ال يحتاجهــا الســوق وســيتم تدشــين 
موقــع إلكترونــى خــاص ببيانــات الســوق العقــاري 

والدولــة كلهــا تســير نحــو الرقمنــة .
ــاك خريطــة  ــون هن ــه يجــب أن تك واســتطرد أن
الخطــة  هــذه  وتشــمل  مصــر  فــى  لالســتثمار 
منطقــة  كل  فــى  المجتمــع  احتياجــات  دراســة 
ويتــم عمــل  ماســتر بــالن للســوق كلــه وأســاس 
نجــاح االقتصــاد هــو الحريــة التــى لــم تتحقــق إال 
بقوانيــن تنظــم الســوق العقــارى وتحقــق األمــان 

والمســوق.  والمطــور  للعميــل 
وأكــد العســال أن تدشــين قاعــدة بيانــات وخريطــة 
ســيتم  المجتمــع  احتياجــات  توضــح  اســتثمارية 
خطــف األراضــى مــن قبــل المطوريــن ألن الســوق 

لديــه طلــب كبيــر. 
ســتوضح  البيانــات  قاعــدة  أن  إلــى  وأشــار 
للمطوريــن مقــدار مــا تحتاجــه مــن خرســانة أو متــر 
صناعــى أو تجــارى أو طبــى أو ســكنى اجتماعــى أو 
ســكنى فاخــر. التصنيــف بهــذا الشــكل ســيكون علــى 

كل محافظــات مصــر. 
وقال العسال إن قانون المطورين قتل بحثا ودرس 
تماما واســتلمه رئيس الوزراء ووزير االســكان وســيتم 
مناقشــته للمــرة  األخيــرة فــي مجلس الشــعب وســيتم 
التصديــق عليــه وتمــت مناقشــته العــام الماضــى فــى 
حوالــى 20 جلســة وأهــم بنــوده ٣ محــاور، العقــود 
المتزنــة بيــن الدولــة والمطــور والعميــل وتصنيــف 
المطــور العقــارى بنــاء علــى المــالءة الفنيــة أال وهــى 
خبــرة  ســنة   1٥ مــن  أكثــر  لديهــا  التــى  الشــركات 
أكثــر  ونفــذت تنميــة ٣00 فــدان وعملــت مبيعــات 
مــن مليــار جنيــه وأخــذت شــهادات جــودة مــن الدولــة 
للشــركة  الجنائيــة  والصحيفــة  والســوق  والعمــالء 
نظيفــة ولــم يســبق لهــا النصــب علــى النــاس ولديهــا 
قاعــدة عمــالء وقــادرة علــى التنميــة والمــالءة الماليــة 

تكــون أكثــر مــن مليــار جنيــه. 
وأكــد العضــو المنتــدب أن شــركة مصــر إيطاليــا 
لتمويــل  البنــوك  مــن  قــروض  علــى  تحصــل  ال 
مشــروعاتها، فتمويلهــا ذاتيــا وهــى شــركة قابضــة 
تضــم 14 شــركة وتحصــل علــى قــروض معبريــة عــن 
طريــق الشــركات التــى تمتلكهــا مجموعتنــا وفائدتــه 
1٣% مثــل فائــدة البنــك المركــزى، باإلضافــة للتمويــل 

األوف بــالن مــن العمــالء.

هانى العسال العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا فى حواره لـ»الطريق«: 

الكفيــف  ُيرشــد  أن  علــى  العــادة  جــرت 
بدلنــا  لــو  رأيــك  فمــا  المبصــر،  بواســطة 
تعــال معــى فــى تجربــة جديــدة،  األدوار؟!.. 
يرشــدك فيهــا كفيــف، لتتنــاول طعامــك داخــل 
غرفــة مظلمــة، وتتــرك العنــان لباقــى حواســك، 
فــى  عليــه  تعتمــد  ال  الــذى  اللمــس  خاصــة 

بصــرك. وجــود 
ال تقلــق، ال وجــود للعوائــق أو الحواجــز علــى 
علــى  اليســرى  يــدك  ضــع  فقــط  األرضيــة، 
عينيــك  وأغمــض  الكفيــف،  مرافقــك  كتــف 
أو ال تغمضهمــا، فقــد تــم عــزل الغرفــة عــن 
ــدون  ــدك ب ــف ي ــرى ك ــك ال ت ــى أن الضــوء، حت
ــك  ــق بمرافق ــك أن تث ــن، علي ــى العي غطــاء عل
حتــى تشــعر باألمــان، لقــد تــم تدريبــه مــن قبــل 

خبــراء أجانــب.
تذكــر أال يعلــو صوتــك داخــل الظــالم ألن 
الضوضــاء تصبــح مضاعفــة، عــادة مــا يخــون 
النظــر، لــذا اعتمــد علــى إحساســك بالغرفــة، 
ومكوناتــه،  الطعــام،  المــكان،  شــكل  خمــن 
التجربــة  نهايــة  فــى  مرافقــك  وســيبلغك 
بمــدى صحــة تخيلــك، ومــا إذا كانــت حواســك 

مازالــت تعمــل بشــكل جيــد.
ــة »طعــام  ــدأ تجرب بهــذه الجمــل الســابقة تب
مؤسســيها  مــن  المســتوحاة  الظــالم«،  فــى 
الفرنســيين، ويلقيهــا علــى مســامعك مرشــدك 
أو مرافقــك الكفيــف، وهــو مــن يكمــل معــك 
جولتــك بالداخــل، يتلــو تلــك الكلمــات عليــك 
حتــى تشــعر باألمــان، وال يقلقــك ما ســيواجهك 

بالداخــل.
وصف المكان

بشــارع  صغيــرة  فيــال  فــى  المطعــم  يقــع 
عــن  لــه  تدخــل  األهــرام،  بحدائــق  جاردينــا 
طريــق ســلم رخامــى صغيــر، لتجــد فــى أعــاله 
بابًــا حديدًيــا أســود اللــون، بمجــرد أن تتخطــاه 
تــرى لوحــة ســوداء اللــون مكتوبًــا عليهــا باللغــة 

الفرنســية »مطعــم فــى الظــالم«.
بداية الفكرة

عــزب  عبدالباســط  واإلعالمــى  الدكتــور 
العربــى  للمركــز  كرئيــس  عمــل  الــذى  كامــل 
لإلعــالم المتخصــص لــذوى اإلعاقــة لدعمهــم 
حــول العالــم، صاحــب المــكان، وصاحــب فكــرة 
نقلــه لمصــر، منــذ أن أصيــب بالعمــى وهــو 

ممنــوع مــن ممارســة العديــد مــن األنشــطة، 
بإحــدى  عمــل  دراســته  أنهــى  عندمــا  لهــذا 
المــدارس القريبــة مــن بيتــه، ثــم تحــول مســار 
عملــه ليصبــح مقــدم برامــج فــى عــدة أماكــن، 
وقــرر كســر قيــود المجتمــع التــى لطالمــا كبلــت 

يــده.
بفكــرة  عــرف  فرنســا  إلــى  ســفره  أثنــاء 
مطعــم فــى الظــالم، فأحــب »تبــادل األدوار« مــا 
بيــن الكفيــف والمبصــر، وســعى فــى تطبيقهــا 
للمكفوفيــن،  وظائــف  يوفــر  منهــا  بمصــر، 
ويحمــد المبصــر ربــه علــى نعمــة اإلبصــار، مــع 
عــدم االســتهانة بــأى مكفــوف ومــا يمــر بــه مــن 

صعــاب.
باريــس  فــى  المطعــم  إدارة  مــع  تواصــل 
وأرســلوا  الفكــرة،  نقــل  علــى  معهــم  واتفــق 
يشــرف  لكــى  فريــق مدربيــن فرنســى،  إليــه 
علــى المرشــدين العامليــن بالمطعــم، ويعلمهــم 

ســهولة. بــكل  وظيفتهــم  أداء  كيفيــة 
إعداد المكفوفين

بــدأ عبدالباســط فــى اختيــار مجموعــة مــن 
الوعــى  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  المكفوفيــن 
والثقافــة، حتــى يســهل تدريبهــم، واســتيعابهم 
لــكل مــا يتلقــون مــن تعليمــات، ظــل الفريــق مــع 
تســعة مكفوفيــن لمــدة عشــرة أيــام، وأشــرفوا 
للمطعــم  الجمالــى  الشــكل  تنظيــم  علــى 
ــة القديمــة،  ليتناســب مــع الحضــارة الفرعوني
مصــر  مــن  الطعــام  اســتوحوا  أنهــم  حتــى 

القديمــة.
واجهتهــم  التــى  الصعوبــات  أبــرز  لعــل 
هــى تعزيــز ثقــة المكفــوف بنفســه، حتــى ال 
يرتبــك أثنــاء تقديــم نفســه للــزوار، أو شــرح 
العملــى  الصعيــد  علــى  لكــن  لهــم،  التجربــة 
كان المكفوفــون المصريــون أســرع فــى التعلــم 
ــا فــي عشــرة  مــن غيرهــم، فقــد فتحــوا فروًع
بــالد أخــرى، لكــن معــدل اســتيعاب المكفــوف 

باآلخريــن. قياًســا  األعلــى  المصــرى 
تفاصيل التجربة

تبــدأ التجربــة مــن غرفــة »القعــدة العربــى«، 
المرشــد،  علــى  فيهــا  الــزوار  يتعــرف  حيــث 
الــذى يتحــدث بأريحيــة تامــة عــن نفســه وعــن 
المــكان، ويخبرهــم بعــدة شــروط، منهــا تــرك 
تصــدر  قــد  التــى  المعدنيــة  المتعلقــات  كل 

ضــوًءا بالخــارج، التحــدث بصوت منخفض ألن 
الصــوت يرتفــع للضعــف داخــل الظــالم، الثقــة 
التامــة فــى مرافقــك، فهــو يحفــظ المــكان عــن 
ظهــر قلــب، االطمئنــان أثنــاء المشــى فــاألرض 

ــق. ــة مــن أى عوائ خالي
وعلــى الزائــر االعتمــاد علــى حواســه خاصــة 
اللمــس والتــذوق فــى معرفــة الطعــام، وإطــالق 
المــكان  عــن  صــورة  لرســم  لخيالــه  العنــان 
واألطبــاق، بــدون أى مســاعدة مــن المرافــق 

ــه. الخــاص ب
المتواجديــن  مــن  المرشــد  يطلــب  بعدهــا 
اليــد  ووضــع  واحــد،  صــف  فــى  الوقــوف 
اليســرى لــكل شــخص علــى مــن يســبقه فــى 
وآخــر  اســم  أول  علــى  يتعــرف  ثــم  الصــف، 
اســم، حتــى يضمــن ســير الصــف مســتقيًما، 
حيــث يمكــن للمرافــق التواجــد مــع ثالثــة زوار.

بعد تتبع الزوار للمكفوف
الــذى يبــدو وكأنــه المبصــر الوحيــد فــى تلك 

اللحظــة يجلــس كاًل منهــم علــى طاولــة، بهــا 
منديــل عليــه شــوكة وملعقــة، أمامهــم زجاجــة 
ميــاه، وعلــى يســارهم كــوب زجاجــى، يخبرهــم 
المرشــد بــأن يضعــوا يدهــم فــى الكــوب أثنــاء 
الكــوب  علــى  تزيــد  ال  حتــى  الميــاه،  صــب 

ــكان. ــرق الم وتغ
الطعام

ويضعــه  األول،  الطبــق  دور  بعدهــا  يأتــى 
ــع فــى  ــدأ الجمي ــوف، ويب المرشــد أمــام الضي
ال  الــذى  الطعــام،  ماهيــة  لمعرفــة  التــذوق 
يكشــف عنــه إال بعــد االنتهــاء مــن التجربــة، 
ــام مفاجــأة،  ــة الطع ــأن قائم ــك ب ــم يخبرون فه
صفحــة  علــى  الحجــز  أثنــاء  فقــط  عليــك 
المطعــم ذكــر أنــواع الطعــام التــى ال تفضلهــا، 
وأخــرى تؤذيــك مثــل األطعمــة التــى يكــون لــدى 

تجاههــا. األشــخاص حساســية  بعــض 
الطعــام  قائمــة  ســر  عبدالباســط  كشــف 
ــرة  الخــاص بهــم، حيــث تمــت االســتعانة بخبي

آثــار لمعرفــة أنــواع الطعــام الموجــودة قديًمــا، 
لوضعهــا فــى األكالت الحديثــة، فمثــاًل عنــد 
تقديــم »الكشــرى«، يســتبدلون األرز والمكرونــة 
بالفريــك، ألن المصرييــن قديًمــا لــم يعرفــوا 
أًيــا مــن المكونــات الســابقة، والتــى حــل محلهــا 
»الفريــك«، كمــا يســتخدمون الجبــن القديــم، 

ــة. ــر تقليدي ــات غي ــع وجب و»الكشــك«، لصن
الطعــام  بتنــاول  الجميــع  يبــدأ  عندمــا 
المكونــات،  تخميــن  فــى  يتســارعون 
ويتشــاركون الحديــث، ممــا يشــعرهم باأللفــة، 
أقــوى،  باتــت  بــأن حواســهم  يشــعرون  وهنــا 
ــر، يظــل الوضــع  ــا بشــكل كبي ــدون عليه ويعتم
هكــذا لمــدة 90 دقيقــة، تتبــدل فيهــا ثالثــة 
أطبــاق، الســلطة، الطبــق الرئيســى، والحلــوى، 
يأتــى  هنــا  للخــروج،  الجميــع  يســتعد  حتــى 
ــن  ــح العي ــة فت ــى أهمي ــد عل دور المرشــد ليؤك

اإلضــاءة. تضايقهــم  ال  حتــى  بالتدريــج، 
المديرة الفرنسية

المســؤولة  المديــرة  لوليجــوا  أليــن  قالــت 
عــن الفــرع المصــرى، والمنتدبــة مــن الشــركة 
ــدة  ــى القاهــرة لم ــا ســتمكث ف الفرنســية، إنه
أربعــة أشــهر تقريًبــا، تــدرب خاللهــا طاقــم 
صاحــب  أوالد  بــه  يعمــل  الــذى   - اإلدارة 
المطعــم- علــى كيفيــة تســيير المطعــم بشــكل 
احترافــى، مؤّكــدًة أَنّ أكثــر مــا ســتحرص عليــه 
خــالل فترتهــا فــى مصــر هــو نقــل جــودة »دان 
لونــوار« العالميــة للمطعــم، فالشــركة تمتلــك 
فروًعــا فــى معظــم قــارات العالــم يجــب أن 
يكــون لهــا جــودة واحــدة، لكــن مــا يجعــل الفــرع 
فــى  تواجــده  عــدم  هــو  مختلًفــا  المصــرى 
فنــدق، والطابــع المصــرى الــذى أضيــف علــى 

الطعــام.
إحدى المرشدات فى المطعم

إحــدى  عاًمــا،  الـــ22  صاحبــة  عبيــر، 
المكفوفــات العامــالت بالمــكان، خريجــة كليــة 
اآلداب قســم التاريــخ، عندمــا تتحــدث إليــك 
ــك،  ــا، ال ترتب ــى صوته ــة واضحــة ف تجــد الثق
ــك  ــت إن ذل ــا، قال ــق به بمجــرد أن تســمعها تث
المدربــة  وهــى  »غــادة«،  عليــه  دربتهــم  مــا 
التــى أتــت لهــم مــن الشــركة الفرنســية، كانــت 
ــل لمــن  ــك تنتق ــة فــى صوت ــأن الثق تخبرهــم ب
أمامــك فيشــعر باألمــان بــدوره، عملــت عبيــر 
فــى عــدة أماكــن، لكنهــا لــم تجــد نفســها إال 

فــى المطعــم.
إنــك  جميــل  »إحســاس  عبيــر  وأضافــت 
ــن كل  ــا بنبقــى عارفي ــف، احن تطمــن حــد خاي
ــن  ــر بنبقــى ملمي شــبر فــى األوضــة، وأى تغيي
ــو  ــام، ل ــم الطع ــى تقدي ــر عل ــا كتي ــه، واتدربن بي
حــد احتاجنــا بنبقــى موجوديــن، بــس مبنقولش 
معلومــات عــن المــكان، بنســيب النــاس تتخيــل، 
 90 لمــدة  حواســك  تقويــة  هــى  مهمتنــا  ألن 

دقيقــة«.
ملحمــة عبقريــة أبطالهــا المكفوفــون تحــت 
ولكــن  بعينيــه  يــرى  إنســان  مــن  »كــم  شــعار 
بصيرتــه ال تجيــد مشــاهدة الحيــاة بالشــكل 
الصحيــح، فــأن تكــون مؤثــًرا وناجًحــا البــد أن 

تــرى ببصيرتــك قبــل أن تــرى ببصــرك«.

نحتاج خريطة استثمارية وقاعدة بيانات للمشروعات
20 مليار جنيه حجم استثمارات مشروع البوسكو و10 مليارات لمشروع فنشى 

قال هانى العسال العضو 
المنتدب لشركة مصر 

إيطاليا القابضة، إن خطة 
الشركة خالل  2020 هى 

استكمال المشروعات التى 
بدأتها فى العاصمة اإلدارية 

وهى مشروع البوسكو 
ودافنشى والتسليم فى 

المواعيد المحددة خالل 
عامين ألن العميل هو األهم 

لنا، فنحن نسبق الجدول 
الزمنى فيما يخص مشاريع 

العاصمة اإلدارية.

حجم  
اإلنشاءات فى 
مشروع فنشى 

بالعاصمة 
اإلدارية 
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حوار - زينة مصطفى

»هنا يقود الكفيف المبصر«.. »الطريق« داخل مطعم فى الظالم

 صاحب المطعم »تجربتنا لتبادل األدوار ما بين المبصر والكفيف«

»أن ترى ببصيرتك قبل أن ترى ببصرك«.. 

حكاية أول مطعم يعمل فيه المكفوفون

فاطمة عاهد 
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عبدالرحمن صبرى

االتفاق األمنى البحرى بين السراج وأردوغان محاولة للهروب من سلسلة

»الهزائم الساحقة« لميليشيات السراج اإلرهابية

تســببت دبلومــة الكيميــاء الحيويــة التــى 
منحتهــا كليــة الدراســات للعلــوم المتقدمــة 
المعاهــد  لخريجــى  ســويف  بنــى  بجامعــة 
مــن  حالــة  إحــداث  فــى  الصحيــة،  الفنيــة 
البلبلــة داخــل نقابــة األطبــاء والبرلمــان؛ ألن 
هــذه الدبلومــة تخلــق نوعــا مــن المســاواة 
بيــن خريجــى المعاهــد الفنيــة الصحيــة وبين 
ــوم؛  ــة والعل ــات الطــب والصيدل خريجــى كلي
حيــث تعــد دبلومــة الكيميــاء الحيويــة تمهيــًدا 
لخريجــى المعاهــد الفنيــة الصحيــة لمنحهــم 

ترخيــص مزاولــة مهنــة التحاليــل الطبيــة.
ببيــان  ضيــف،  البــدرى  النائــب  وتقــدم 
عاجــل لوزيــر التعليــم العالــى لوقــف هــذه 
تقــدم  كمــا  لألطبــاء،  الظالمــة  المســاواة 
عــدد مــن نــواب البرلمــان بطلبــات إحاطــة 
فــى ذات الشــأن، فــى حيــن أن نقابــة األطبــاء 
ــون الــذى  طالبــت بالنظــر فــى مشــروع القان
تقدمــت بــه لتنظيــم المعامــل لحــل الكثيــر 
مــن المشــكالت التــى تتســبب فــى الخلــط 

بيــن المهــن.
»تعليم النواب«: سأتقدم بطلب إحاطة

قالــت الدكتــورة ماجــدة نصــر، عضــو لجنــة 
التعليــم والبحــث العلمــى بمجلــس النــواب، 
إنهــا ال تتفــق تماًمــا مــع قيــام كليــة الدراســات 
ســويف  بنــى  بجامعــة  المتقدمــة  للعلــوم 
الفنيــة  المعاهــد  بيــن خريجــى  بالمســاواة 
الصحيــة وخريجــى كليــات الطــب والصيدلــة 
لخريجــى  الســماح  خــالل  مــن  والعلــوم 
ــى  ــن عل ــة الحاصلي ــة الصحي المعاهــد الفني
معادلــة »مــن المجلــس األعلــى للجامعــات 
عقــب دبلومــة لمــدة عــام أو عاميــن«، بعمــل 
دبلومــة الكيميــاء الحيويــة لمنحهــم فيمــا بعــد 

الطبيــة  التحاليــل  مهنــة  مزاولــة  ترخيــص 
والصيدلــة  الطــب  كليــات  بخريجــى  أســوة 

والعلــوم.
خــاص  تصريــح  فــى  النائبــة  وأكــدت 
لـ»الطريــق«، أن هنــاك أمــورا كثيــرة مختلطــة 
فــى بعــض الجامعــات؛ حيــث تقدمــت منــذ 
أيــام بطلــب إحاطــة بســبب وجــود برنامــج 

للطالــب  يتيــح  البيطــرى  الطــب  كليــة  فــى 
تحضيــر األدويــة مثــل خريجــى الصيدلــة، 
مشــيرة إلــى أن مثــل هــذه األمــور ســتؤدى 
إلــى نــوع مــن الخلــط  فــى المهــن، مســتنكرة 
مســاواة خريــج كليــة الطــب الــذى ظــل يدرس 
7 ســنوات مــن عمــره أو خريــج الصيدلــة أو 
المعهــد، فقــط لقيامــه  العلــوم مــع خريــج 

بعمــل دبلومــة الكيميــاء الحيويــة.
والبحــث  التعليــم  لجنــة  عضــو  وأعلنــت 
غيــر  األمــور  هــذه  أن  بالبرلمــان  العلمــى 
ــًدا وإذا  ــذا ســتراجع األزمــة جي منضبطــة؛ ل
ــع  ــب إحاطــة لمن ــب األمــر ســتتقدم بطل تطل
هــذه األمــور المختلطــة، مطالبــة البرلمــان 
ســواء  جامعــة  أى  لمنــع  األمــور  بتنظيــم 

حكوميــة أو خاصــة مــن المســاواة بيــن كليــات 
الطــب والمعاهــد مــن خــالل عمــل برامــج 
مميــزة بمقابــل مــادى، مؤكــدة أن الجامعــات 
التــى تقــوم بذلــك ال تطبــق العدالــة، كمــا أن 
الحاصــل علــى هــذه الدبلومــات معلوماتــه 

غيــر كافيــة.
»صحة النواب«: نرفض هذا اإلجراء

مــن جهــة أخــرى، قــال الدكتــور مصطفــى 
الشــؤون  لجنــة  عضــو  أبوزيــد،  راغــب 
الصحيــة بمجلــس النــواب، إنــه يرفــض هــذا 
اإلجــراء ألنــه ال يجــب مســاواة خريــج الطــب 
الــذى درس 6 و7 ســنوات بخريــج المعهــد، 
مؤكــًدا أن نقابــة األطبــاء لــن تقبــل باســتمرار 
هــذه الكارثــة الظالمــة للطــالب المتميزيــن.

خــاص  تصريــح  فــى  »أبوزيــد«،  وأوضــح 
الشــؤون  لجنــة  أعضــاء  أن  لـ»الطريــق«، 
نــواب  مــن  وغيرهــم  بالبرلمــان  الصحيــة 
إحاطــة  بطلبــات  تقدمــوا  األخــرى  اللجــان 
كليــة  بهــا  تقــوم  التــى  المهزلــة  لوقــف 
حــق  فــى  المتقدمــة  للعلــوم  الدراســات 
ــوم،  ــة والعل ــات الطــب والصيدل خريجــى كلي
ــب إحاطــة،  ــن يتقــدم بطل ــه ل ــى أن مشــيًرا إل
الســيما أن البرلمــان اســتقبل العديــد مــن 
طلبــات اإلحاطــة فــى ذات الشــأن، متوقًعــا 
ــى القريــب العاجــل  ــر ف ــذا األم التصــدى له
بعــد التحــرك البرلمانــى الملحــوظ مؤخــًرا.

األميــن العــام المســاعد بالنقابــة العامــة 
بالتحاليــل  العمــل  حقهــم  مــن  لألطبــاء: 
قانــون  طبيــب..  إشــراف  تحــت  الطبيــة 
المعامــل قديــم وبــه مشــاكل وقدمنا مشــروعا 
جديــدا لمنــع الخلــط فــى التحاليــل الطبيــة.

موقف النقابة العامة لألطباء

مــن جهــة أخــرى، قــال الدكتــور رشــوان 
شــعبان، األميــن العــام المســاعد بالنقابــة 
المعامــل  قانــون  إن  لألطبــاء،  العامــة 
قديــم وبــه مشــاكل، لــذا تقدمــت النقابــة 
بمشــروع قانــون جيــد للمعامــل يفصــل بيــن 
ــه  ــًدا أن ــة العمــل، مؤك ــاس وينظــم طريق الن
مــن  األخــرى  الكليــات  خريجــى  يمنــع  ال 
العمــل بالتحاليــل الطبيــة، لكنــه تقنــى فنــى 
مســاواته  يمكــن  ال  المطــاف  نهايــة  فــى 
بالطبيــب، مطالًبــا بتحديــد أماكــن وطريقــة 
ــة،  ــة الصحي عمــل خريجــى المعاهــد الفني
علــى  بالحصــول  لهــم  الســماح  وعــدم 
ــل  ــة الطــب والتحالي ــة مهن تراخيــص مزاول

الطبيــة.
خــاص  تصريــح  فــى  »رشــوان«،  وأكــد 
لـ»الطريــق«، أن خريــج أى كليــة أخــرى غيــر 
كليــة الطــب غيــر مصــرح لــه بلمــس الجســم 
البشــرى باســتثناء خريــج كليــة التمريــض، 
أن  يجــب  ال  حرمــة  لــه  الجلــد  لمــس  ألن 
مــن  أن  موضًحــا  للجميــع،  مباحــة  تكــون 
الحيويــة  الكيميــاء  يحصلــون علــى دبلومــة 
يســمح لــه بعمــل التحاليــل لكنــه ال يســتطيع 
متابًعــا:  التحاليــل،  كافــة  وفحــص  عمــل 
»تشــخيص الحالــة مســموح لألطبــاء فقــط 
وأى شــخص يمــارس مهنــة التحاليــل الطبيــة 
تحــت  يبقــى  الزم  البشــرى  الطبيــب  غيــر 
إشــراف طبــى والزم الطبيــب يبقــى موجــود 
فــى المعمــل ألن التقريــر نفســه اللــى بيتكتــب 

أو أخــذ العينــات يحتــاج إلــى طبيــب«.

 خريجو المعاهد الفنية الصحية يصرون على مساواتهم بخريجى الطب والصيدلة والعلوم

 بيان عاجل وطلبات إحاطة تنتظر وزير التعليم العالى

 والنقابة: قانون المعامل قديم

أزمة »مساواة« فى البرلمان

تشــهد الســاحة الليبيــة فتــرة مــن أصعــب الفتــرات 
التــى مــرت بهــا منــذ بدايــة األزمــة فــى عــام 2011، 
وتدميــر  ليبيــا،  فــى  الدولــى  التحالــف  تدخــل  عقــب 
الجيــش الليبــى، واغتيــال الرئيــس الليبــى الراحــل معمــر 

القذافــى.
منــذ  بأكملهــا،  العربيــة  والمنطقــة  ليبيــا  وتتعــرض 
انطــالق الربيــع العربــى، لمخطــط تركــى قطــرى إخوانــى 
مشــترك بهــدف إســقاط هويــات الــدول العربيــة، فــى 
التوســعية،  أحالمهــا  لتحقيــق  تركيــا  مســعى  ســبيل 

إلقامــة دولــة الخالفــة.
بداية األزمة الليبية

ــى عــام 2011، شــأنها شــأن  ــة ف ــة الليبي ــدأت األزم ب
أحــداث  شــهدت  التــى  العربيــة،  الــدول  مــن  العديــد 
للــدول  ســانحة  الفرصــة  ممــا جعــل  العربــى،  الربيــع 
الدولــة  إلســقاط  مخططهــا  تنفيــذ  فــى  األوروبيــة 
فــى  وذلــك  اإلرهــاب،  لتجمــع  بــؤرة  وجعلهــا  الليبيــة، 
ســبيل الســيطرة علــى الثــروة النفطيــة التــى تتمتــع بهــا 
ليبيــا، فقامــت بتنفيــذ عمليــة عســكرية داخــل األراضــى 
الليبيــة، األمــر الــذى نتــج عنــه تدميــر الجيــش الليبــى، 
وســيطرة الميليشــيات اإلرهابيــة علــى مخــازن األســلحة 

التابعــة للجيــش الليبــى.
ــا منــذ تلــك الفتــرة معقــاًل لكثيــر مــن  وأصبحــت ليبي
العديــد  اإلرهابيــة، وســعت  والميليشــيات  التنظيمــات 
مــن التنظيمــات الدوليــة وعلــى رأســها جماعــة اإلخــوان 
وقطــر  تركيــا  مقدمتهــا  وفــى  لهــا  الداعمــة  والــدول 
للســيطرة علــى مقاليــد الحكــم فــى ليبيــا لتكــون بدايــة 
العربيــة،  المنطقــة  فــى  التركــى  المخطــط  لتنفيــذ 

ومنطقــة شــمال إفريقيــا علــى وجــه التحديــد.
واندلعــت شــرارة الحــرب األهليــة التــى كانــت بمثابــة 
صــراع دائــر بيــن الجماعــات المتنافســة التــى ســعت 
للســيطرة علــى أراضــى ليبيــا، ودارَ الصــراع فــى الغالــب 
بيــن الحكومــة المكونــة مــن مجلــس النــواب الــذى تــم 
بــه  والمعتــرف   2014 عــام  فــى  ديمقراطًيــا  انتخابــه 
دولًيــا باعتبــاره حكومــة دولــة ليبيــا والمعــروف أيضــا 
باســم حكومــة طبــرق ومنافســه المؤتمــر الوطنــى العــام 
ُيعــرف  الــذى  اإلرهابيــة«،  اإلخــوان  لجماعــة  »التابــع 
أيضــا باســم حكومــة اإلنقــاذ الوطنــى، والتــى تتخــد مــن 
العاصمــة طرابلــس مقــراً لهــا، باإلضافــة إلــى عــدد مــن 

الميليشــيات اإلرهابيــة التابعــة لهــا.
حيــث  مــن  الفصيــالن  وافــق   2015 ديســمبر  وفــى 
المبــدأ فقــط، علــى التوحــد وإنهــاء الخــالف تحــت اســم 
»حكومــة الوفــاق الوطنــى«، وعلــى الرغــم مــن عملهــا 
اليــوم فمــازال الكثيــر ممــا تقــوم بــه غيــر واضــح، وال 
يتفــق عليــه الشــعب الليبــى حاليــا،  كمــا مازالــت هنــاك 

ــن.  ــا مــن الجانبي ــاق عليه ــم االتف ــم يت نقــاط عــدة ل
التــى  األقــوى  الســلطة  هــى  طبــرق  حكومــة  وتعــد 
تســيطر علــى شــرق ليبيــا وهــى مواليــة للمشــير خليفــة 
والــذى  الليبــى  الوطنــى  الجيــش  يقــود  الــذى  حفتــر، 
يحظــى بدعــم كبيــر مــن الــدول العربيــة والمعتــرف بــه 

فــى جامعــة الــدول العربيــة. 
وميليشــيات  العــام  الوطنــى  المؤتمــر  وأمــا حكومــة 
مجلــس شــورى بنــى غــازى التابعــة لجماعــة اإلخــوان 
ــى تســيطر  ــا وقطــر، فه ــا تركي ــى تدعمه ــة والت اإلرهابي
نتائــج  أنهــا رفضــت  ليبيــا، كمــا  علــى منطقــة غــرب 

.2014 عــام  االنتخابــات 
التابعــة  اإلرهابيــة  الميليشــيات  حاليــا  وتســيطر 
لحكومــة الوفــاق والمدعومــة مــن تركيــا وقطــر، علــى 
بقيــادة  بنغــازى  ثــوار  مثــل مجلــس شــورى  طرابلــس، 
ــا  ــى ليبي ــى ف ــم داعــش اإلرهاب أنصــار الشــريعة، وتنظي
علــى  تســيطر  التــى  الطــوارق،  ميليشــيات  وكذلــك 
المناطــق الصحراويــة فــى الجنــوب الغربــى، وغيرهــا 

الكثيــر مــن التنظيمــات والميليشــيات اإلرهابيــة التــى 
اإلرهابيــة. اإلخــوان  وجماعــة  وقطــر  تركيــا  تدعمهــا 

بداية عملية تحرير طرابلس
العــام  الوطنــى  المؤتمــر  حكومــة  رفضــت  أن  بعــد 
والميليشــيات اإلرهابيــة التابعــة لهــا تســليم أســلحتها 
ومنشــآت  حقــول  تســليم  ورفضــت  الليبــى،  للجيــش 
النفــط للمؤسســة الوطنيــة الليبيــة للنفــط، بــدأ الجيــش 
الليبــى فــى خــوض حــرب ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة 
وذلــك مــن أجــل اســتعادة ثــروات البــالد التــى تنهبهــا 
ومــن  لهــا،  الداعمــة  والــدول  اإلرهابيــة  الميليشــيات 
أجــل فــرض األمــن واالســتقرار فــى ربــوع الدولــة، وذلــك 
إلجــراء انتخابــات رئاســية فــى ليبيــا، بمــا يصــب فــى 

مصلحــة البــالد.
وأطلــق الجيــش الوطنــى الليبــى بقيــادة المشــير خليفة 
حفتــر، العديــد مــن العمليــات العســكرية، أهمهــا عمليــة 
ــرة،  ــرة األخي »طوفــان الكرامــة«، التــى أطلقــت فــى الفت

مــن أجــل تحريــر العاصمــة الليبيــة طرابلــس.
نتائج عملية طوفان الكرامة

طوفــان  عمليــة  أن  الليبــى  الوطنــى  الجيــش  أعلــن 
جميــع  علــى  اإلنجــازات  مــن  كثيــرا  حققــت  الكرامــة 
االتجاهــات، أهمهــا مــا حققتــه العمليــة علــى المســتوى 
الدولــى، حيــث صــرح خالــد الترجمــان، رئيــس مجموعــة 
األولــى  المرحلــة  إن  قائــال  الليبــى،  الوطنــى  العمــل 
مــن معــارك الجيــش الليبــى المندلعــة فــى طرابلــس 
منــذ فتــرة، حققــت نجاًحــا باهــًرا، علــى المســتويين، 

والدولــى. العســكرى 
أحدثــت  المندلعــة  المعــارك  بــأن  حديثــه  وتابــع 
المجلــس  مــن  الدولــى  الموقــف  فــى  هاًمــا  تغيــًرا 
الرئاســى وحكومتــه، التــى فرضــت علــى الليبييــن مــن 

دون إرادتهــم، مشــيًرا إلــى أن »الجيــش الليبــى أفشــل 
هدفــت  التــى  الدوليــة  والمشــروعات  المخططــات 

الليبيــة«. الدولــة  لتدميــر 
أمــا علــى المســتوى األمنــى، فقــال طــارق الخــراز، 
مديــر المكتــب اإلعالمــى بــوزارة الداخليــة بالحكومــة 
المؤقتــة، إن »المعــارك التــى يشــنها الجيــش الليبــى فــى 
العاصمــة، طرابلــس، اســتطاعت تطهيــر العديــد مــن 
المــدن الواقعــة فــى الغــرب الليبــى مــن الميليشــيات 
المســلحة، والجماعــات المتطرفــة المســيطرة عليهــا«.
واســتطاع الجيــش الليبــى تدميــر كافــة األماكــن التــى 
تســتخدمها الميليشــيات اإلرهابيــة إلطــالق طائراتهــا 
المســيرة، التــى تحصــل عليهــا مــن تركيــا، باإلضافــة 
إلــى ســيطرة الجيــش علــى جميــع الحــدود البحريــة 
ــن  ــة م ــداد القادم ــى قطــع خطــوط اإلم ــة، وبالتال الليبي
تركيــا التــى تتجــه إلــى الجماعــات اإلرهابيــة المتواجــدة 

ــس. فــى طرابل
االتفاق األمنى البحرى بين السراج وأردوغان

ــم الســاحقة التــى لحقــت بالميليشــيات  نتيجــة الهزائ
فســعى  الســراج«،  »فايــز  يترأســها  التــى  اإلرهابيــة، 
األخيــر إلــى الحصــول علــى دعــم تركــى قطــرى، فــى 
ســبيل الصمــود أمــام جحافــل الجيــش الوطنــى الليبــى.
ــز الســراج  ــرم فاي ــة أب ــة الماضي ــام القليل وخــالل األي
اتفاقيتيــن مــع أردوغــان، إحداهمــا أمنيــة واألخــرى مــن 
أجــل ترســيم الحــدود، اللتيــن لقيتــا رفضــا دوليــا، وذلــك 

لعــدم دســتوريتهما.
قبــل  مــن  ســواء  واضحــا  ليبًيــا  رفضــا  لقيتــا  كمــا 
ــة  ــواب الليبــى، أو مــن قبــل مؤسســات الدول مجلــس الن
الليبيــة، التــى اعتبــرت العمــل الــذى أقــدم عليــه الســراج 

بالخيانــة العظمــى للدولــة.

ــا دعمــا  ــة، أن ترســل تركي ــة األمني وتضمنــت االتفاقي
عســكريا للميليشــيات اإلرهابيــة فــى ليبيــا، باإلضافــة 
إلــى  عســكرية  ومعــدات  أتــراك  جنــود  إرســال  إلــى 
الــذى ترفضــه جميــع  الليبيــة، وهــو األمــر  األراضــى 

والدوليــة. الليبيــة  المؤسســات 
ــا  ــى الســماح لتركي ــص عل ــة، فتن ــة الثاني ــا االتفاقي أم
بالتنقيــب داخــل الميــاه اإلقليميــة الليبيــة، والســيطرة 
علــى الثــروات البتروليــة داخــل الحــدود البحريــة الليبية.
تركيــا تســعى إلــى إشــعال نــار الحــرب فــى منطقــة 

المتوســط
عقــب توقيــع مصــر وقبــرص علــى اتفاقيــة ترســيم 
الحــدود البحريــة بمــا يتفــق مــع القوانيــن الدوليــة، ومــع 
اكتشــافات الغــاز الطبيعــى التــى حققتهــا مصــر وقبــرص 
فــى العــام الماضــى، حيــث اكتشــفت مصــر أكبــر حقــل 
غــاز طبيعــى فــى البحــر المتوســط »حقــل ظهــر«، قامــت 
تركيــا علــى إثرهــا بالتشــكيك فــى صحــة االتفاقيــة التــى 

وقعــت عليهــا مصــر وقبــرص.
وتســعى تركيــا للســيطرة علــى حقــول الغــاز الطبيعــى 
فــى الميــاه اإلقليميــة القبرصيــة، بحجــة أحقيــة األتــراك 
الذيــن يســيطرون علــى شــمال قبــرص، المعروفــة باســم 
قبــرص التركيــة، والتــى ال يعتــرف بهــا المجتمــع الدولى.
نوفمبــر  فــى شــهر  التنقيــب  أعمــال  تركيــا  وبــدأت 
الماضــى، داخــل الميــاه اإلقليميــة القبرصيــة، ضاربــة 
بالقوانيــن والمعاهــدات الدوليــة عــرض الحائــط، وعلــى 
ــى تقــوم  ــى بهــذه الخطــوة الت ــد الدول الرغــم مــن التندي
بهــا أنقــرة، إال أنهــا تفــرض سياســة األمــر الواقــع، وفــرد 
والمواثيــق  األعــراف  إلــى  االلتفــات  دون  العضــالت، 

الدوليــة، او دون مراعــاة حــق الجــوار.
االنتهــاكات  واليونــان  وقبــرص  مصــر  ورفضــت 

التركيــة، وحــذروا مــن عواقــب تلــك االنتهــاكات، وطالبــوا 
بتدخــل دولــى فــورى للضغــط علــى انقــرة، للتراجــع عــن 
أعمــال التنقيــب فــى الميــاه اإلقليميــة الخاصــة بقبــرص، 
ــا. ــة فــى ليبي والتراجــع عــن دعــم الميليشــيات اإلرهابي

وأعلــن الرئيــس التركــى، رجــب طيــب أردوغــان أن 
التنقيــب فــى منطقــة شــرق  بــالده ســتواصل أعمــال 
المتوســط، مشــيرا إلــى الميــاه اإلقليميــة الليبيــة، األمــر 
الــذى رفضتــه مصــر شــكال ومضمونــا، وحــذرت بــأن 

هــذه الخطــوة تجــر المنطقــة إلــى حــرب مدمــرة.
منــاورات  المصريــة،  البحريــة  القــوات  ونفــذت 
المصريــة،  األســلحة  أحــدث  فيهــا  شــاركت  بحريــة، 
مثــل حاملــة الطائــرات ميســترال، وغواصــة مصريــة، 
وعــدد مــن القطــع البحريــة المتنوعــة، حيــث تــم إطــالق 
مــن  أكثــر  إلــى  مــداه يصــل  للســفن،  صــاروخ مضــاد 
120 كيلومتــرا، وذلــك فــى رســالة واضحــة لتركيــا، كان 
مضمونهــا »الميــاه اإلقليميــة واألمــن القومــى المصــرى 

خــط أحمــر«.
حالــة  الليبــى  الجيــش  أعلــن  ذاتــه،  الســياق  وفــى 
علــى  تركــى  عــدوان  للتصــدى ألى  القصــوى  التأهــب 
التركيــة  الســفن  أن جميــع  الليبيــة، مؤكــدا  األراضــى 

لــه. هدفــا  أصبحــت 
وصــرح اللــواء فــرج المهــداوى، رئيــس أركان القــوات 
البحريــة الليبيــة، بــأن لديــه أوامــر مباشــرة بإغــراق أى 

ســفينة تركيــة قــد تقتــرب مــن المنطقــة.
وعلــى الجانــب اآلخــر، ذكــرت وســائل إعــالم يونانيــة، 
أن القــوات البحريــة اليونانيــة، قامــت بإيقــاف ســفينة 
إلــى ليبيــا، يعتقــد أنهــا تحمــل  تركيــة كانــت متجهــة 
أســلحة تركيــة لدعــم الميليشــيات اإلرهابيــة هنــاك.

ويأتــى ذلــك بالتزامــن مــع قيــام 38 مقاتلــة مــن ســالح 
الجــو اليونانــى بعمــل مراقبــة للمقاتــالت التركيــة فــوق 

بحــر إيجــة.
وأعلــن قائــد الجيــش الوطنــى الليبــى المشــير خليفــة 
ــر طرابلــس  ــر، إطــالق »المعركــة الحاســمة« لتحري حفت
والجماعــات  المســلحة  الميليشــيات  قبضــة  مــن 

اإلرهابيــة.
نهايــة  تلفزيونيــة  كلمــة  فــى  حفتــر  المشــير  وقــال 
الحاســمة  المعركــة  نعلــن  »اليــوم  الماضــى:  األســبوع 
والتقــدم نحــو قلــب العاصمــة لتكســروا قيودهــا وتفكــوا 

أســرها«.
ــع: »حانــت ســاعة االقتحــام الواســع الكاســح  وتاب
ويترقبهــا  شــريف،  حــر  ليبــى  كل  ينتظرهــا  التــى 
أهلنــا فــى طرابلــس بفــارغ الصبــر، منــذ أن غزاهــا 
وكــرا  وأصبحــت  اإلرهابيــون،  فيهــا  واســتوطن 
ــى بقــوة  للمجرميــن الذيــن يســتضعفون فيهــا األهال

الســالح«.
ووجــه حفتــر نــداء أخيــرا إلــى كل الشــباب الذيــن 
حملــوا الســالح ضــد الجيــش الليبــى، بفعــل دعــوات 
المضلليــن، بــأن »يلزمــوا بيوتهــم ويعــودوا إلــى رشــدهم 
بأهلهــم  ورأفــة  ومســتقبلهم  حياتهــم  علــى  حرصــا 

واألمــان«. الســالمة  وليضمنــوا  وذويهــم، 
جسر إرهابى

تســعى تركيــا ألن تجعــل مــن ليبيــا بــؤرة لإلرهــاب فــى 
منطقــة الشــرق األوســط، حيــث تقــوم بنقــل اإلرهابييــن 
ــا، وذلــك فــى ســبيل أن  مــن إدلــب فــى ســوريا إلــى ليبي
ــة، األمــر  ــا والمنطق ــرات فــى ليبي ــد مــن حــدة التوت تزي
الــذى مــن شــأنه أن يهــدد حــدود مصــر الغربيــة مــع 
ليبيــا، فــى تحــرك اســتفزازى مــن قبــل أنقــرة مــن أجــل 

جــر مصــر لحــرب.
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مشاركتنا فى كأس 
مصر مجرد بداية

منــذ أن أعلــن مجلــس إدارة النــادى األهلــى 
مــن  األول  فــى  الخطيــب  محمــود  برئاســة 
ســبتمبر الماضــى عــن تعاقــده مــع مديــر فنــى 
ــا لألوروجويانــى مارتــن الســارتى،  جديــد خلًف
قادًمــا مــن الــدورى السويســرى، بــدأت حمالت 

ــرة.  ــى مســئولى قلعــة الجزي الهجــوم عل
رينيــه فايلــر البالــغ مــن العمــر 46 عاًمــا، لــم 
يكــن عنــد قدومــه المديــر الفنــى الــذى يرضــى 
طمــوح جماهيــر القلعــة الحمــراء – حســبما 
ــة خبراتــه، إذ كان  وصفــه الخبــراء- نظــًرا لقل
السويســرى  لوزيــرن  ناديــه  مــن  لتــوه  مقــااًل 
تاريخــه  يحتــوى  ال  فيمــا  النتائــج،  لســوء 
رفقــة  كأس  وأخــرى  دورى  بطولــة  علــى  إال 

البلجيكــى. آندرلخــت 
جريــدة »الطريــق« تســتعرض فــى الرصــد 
التالــى أرقــام رينيــه فايلــر بعــد مضــى 100 
يــوم قضاهــا السويســرى داخــل أروقــة القلعــة 
الحمــراء، وآراء الخبــراء فــى مســتوى الفريــق 

تحــت قيادتــه الفنيــة.
اســتهل فايلــر مشــواره مــع النــادى األهلــى 
بفــوز خــارج الديــار علــى نظيــره كانــو ســبورت 
بطــل غينيــا االســتوائية بثنائيــة دون رد، ثــم 
ــام فقــط ليعــزف لحــن اإلبــداع  عــاد بعــد 5 أي
كقائــد لألوركســترا مــن خــارج الخطــوط بفــوز 
علــى الغريــم التقليــدى الزمالــك بثالثيــة مقابل 
الســوبر،  كأس  بطولــة  بــه  يحصــد  هدفيــن، 
الدفــاع  قلــب  ثنائــى  تعــرض  مــن  بالرغــم 
لإلصابــة  إبراهيــم  وياســر  متولــى  محمــود 

خــالل المبــاراة.
الفــوز علــى ســموحة تحــت القيــادة الفنيــة 
لحســام حســن، كان منحنــى اختبــار صعــب 
اعتــاد  مــدرب  أمــام  السويســرى  للمــدرب 
الفــوز علــى األهلــى تحــت قيــادة فنيــة أجنبيــة، 
ولكــن فايلــر واصــل حلقــة جديــدة فــى سلســلة 

انتصاراتــه بهــدف نظيــف.
بمواجهــات  انتصاراتــه  فايلــر  وواصــل 
اســتطاع أن يحســمها بعــدد أهــداف كبيــر مــن 
أجــل طمأنــة الجماهيــر الحمــراء، إذ أبــدى 
ــاب دور  ــو ســبورت فــى إي ــه بضيفــه كان ترحيب
ــة  ــا برباعي ــة دورى أبطــال إفريقي الـــ32 ببطول

فــى  جديــدة  رباعيــة  بعدهــا  ومــن  نظيفــة، 
اإلنتــاج الحربــى، ولحقهــا بخماســية مقابــل 
ــى  هــدف فــى شــباك أســوان، ومــن أســوان إل

الجونــة محــرًزا رباعيــة جديــدة.
وضعتــه  نتائــج  فايلــر  حقــق 

بقلــوب  خاصــة  مكانــة  فــى 
جماهيــر النــادى األهلــى، قبــل 
أن يصطــدم الجمهــور األحمــر 
النجــم  يــد  علــى  بخســارة 
أولــى  فــى  التونســى  الســاحلى 
مباريــات دور المجموعــات بهــدف 

رد. دون 
الهجــوم  نــار  فتحــت  الخســارة 
ــة  ــن ناحي ــر م ــى فايل ــد عل ــن جدي م

القاتلــة  واألخطــاء  الدفاعــى  األداء 
التــى يســقط فيهــا الفريــق بالرغــم مــن أنهــا 
الخســارة األولــى التــى يتلقاهــا السويســرى.

وتماســك األهلــى مــن جديــد واســتعاد ذاكــرة 
فــى  ســويف  بنــى  علــى  بفــوز  االنتصــارات 

كأس مصــر بثالثيــة مقابــل هــدف، ومــن بعــده 
الهــالل الســودانى بهدفيــن مقابــل هــدف، ومــن 

بعــده فــاز علــى وادى دجلــة.
 11 فــى  األهلــى  فايلــر  قــاد  بذلــك، 
مبــاراة فــى أربــع بطــوالت مختلفــة، 
هــى الــدورى الممتــاز، وكأس مصــر، 
أبطــال  ودورى  المحلــى،  والســوبر 
إفريقيــا، انتصــر فــى 10، خمــس 
ــى أرضــه وخمــس خــارج  ــا عل منه
علــى  واحــدة  وخســر  الديــار، 
ولــم  بــرادس،  األولمبــى  الملعــب 
بالتعــادل،  لــه  مبــاراة  أى  تنتــه 
وســجل خــط هجــوم فايلــر 31 
هدًفــا، فيمــا اســتقبلت شــباكه 6 

فقــط. أهــداف 
النــادى  قائــد فريــق  الديــن  وليــد صــالح 
األهلــى الســابق، تحــدث لـ»الطريــق« عــن رينيــه 
تدريبــات  شــاهدت  »عندمــا  قائــاًل:  فايلــر 
األهلــى تحــت قيــادة فايلــر وجدتــه يصــرخ علــى 

الالعبيــن ويعاقبهــم لعــدم تنفيــذ تكتيــك معيــن 
ــب«. ــى الملع ف

يتقــدم  الكــرة  قطــع  »عنــد  وأضــاف: 
المدافعــون لألمــام، العبــو أوروبــا يفعلــون ذلك 
بســهولة بينمــا يتكاســل الالعــب المصــرى عــن 

ذلــك«.
الشــكل  بهــذا  فايلــر  اســتمر  »إذا  وأردف: 
ســيتخطى مانويــل جوزيــه، وسيســهم جــًدا فــى 

تطويــر مســتوى الالعبيــن«.
وتحــدث محمــود فتــح اللــه عــن أداء فايلــر، 
ــًرا  ــك فك ــز ويمتل ــى متمي ــر فن ــه مدي ــًدا أن مؤك
يمتلــك  أنــه  الواضــح  »مــن  قائــاًل:  رائًعــا، 
الكثيــر والكثيــر، هــذا بجانــب أن االنتصــارات 
المتتاليــة تمنحــه ثقــة كبيــرة فــى أدائــه وتجعــل 
الالعبيــن يثقــون فــى إمكانياتــه بشــكل أكبــر«.

وأضــاف العــب الزمالــك ومنتخــب مصــر 
األســبق: »ثقــة الالعبيــن فــى المديــر الفنــى 
عنــد تنفيــذ تعليماتــه أمــر فــى غايــة األهميــة، 
ــل نســبة كبيــرة مــن انتصــارات الفريــق«. وتمث

جــودة  محمــد  علــق  الصــدد،  هــذا  وفــى 
العــب األهلــى الســابق: »الشــك أن مــا يظهــره 
فايلــر حتــى اآلن جيــد، ولكنــى أعلــق كثيــًرا 
دفاعيــة،  بواجبــات  للجناحيــن  إلزامــه  علــى 
هــذا بالتأكيــد يؤثــر علــى أدائهــم البدنــى، ممــا 

يؤثــر عليهــم فنًيــا«.
أمــا محمــد اليمانــى نجــم منتخــب مصــر 
للشــباب األســبق، فقــد أكــد أن السويســرى 
أداء  علــى  هــذا  فينعكــس  هجومًيــا  يركــز 
الفريــق، بينمــا ال يظهــر هــذا التركيــز علــى 
هجومًيــا  »فايلــر  قائــاًل  الدفاعــى،  الجانــب 

ضايــع«. ودفاعًيــا  رائــع، 
يذكــر أن جماهيــر النــادى األهلــى تنتظــر 
الكثيــر مــن رينيــه فايلــر خــالل الفتــرة المقبلــة، 
الســيما أن حصــد بطولــة دورى أبطــال إفريقيا 
الغائبــة منــذ عــام 2013 تعتبــر الهــدف األكبــر 

للقلعــة الحمــراء.

  يقتحم قلوب األهالوية ومواجهة تونسية تضعه فى مرمى الهجوم

  فتح هللا: مدرب متميز واالنتصارات تمنحه الثقة

محاكمة فايلر فى 100 يوم 

اعتــاد مشــجعو كــرة القــدم علــى الســؤال 
قبــل  المفضــل  فريقهــم  مبــاراة  حكــم  عــن 
مواجهاتــه، ربمــا لتفــاؤل البعــض بوجــود حكم 
معيــن يحقــق الفريــق الفــوز فــى وجــوده أو 
حتــى لتشــاؤمه بســبب تحقيــق الفريــق لنتائــج 
ــار دهشــة مشــجعى  ــه، لكــن مــا أث ســلبية مع
الكــرة فــى مصــر الفتــرة الماضيــة، هــو ظهــور 
التحكيــم النســائى خــالل مباريــات دور الـــ32 
برئاســة  الحــكام  فلجنــة  مصــر،  كأس  مــن 
جمــال الغنــدور قــد أعلنــت عــن تواجــد نــورا 
ســمير كحكــم رابــع فــى مبــاراة إف ســى مصر 
والجونــة، قبــل أن يتــم تعييــن منــى عطا حكًما 
مســاعًدا فــى مبــاراة االتحــاد والنصــر فــى 

الــدور نفســه مــن البطولــة.
أول  اللــه  عطــا  منــى  وتعــد 
فــى  امــرأة  مســاعد  حكــم 
مصــر تشــارك فــى مباريــات 
الرجــال.. »الطريــق« حــاورت 
عــن  لســؤالها  اللــه«  »عطــا 
تــرى  وكيــف  التجربــة، 
النســائى  التحكيــم 
المقبلــة؟  الفتــرة  فــى 
هــو  لمــا  وطموحهــا 
نــص  فإلــى   .. قــادم 

ر.. لحــوا ا
حدثينــا  أواًل..   *
عــن بدايتــك فــى مجــال 

التحكيــم...
كليــة  فــى  تخرجــت 
 ،1998 عــام  الرياضيــة  التربيــة 
للتحكيــم  األولــى  الدفعــة  مــن  وأنــا 
حصلــت  مصــر،  فــى  النســائى 
علــى الشــارة الدوليــة عــام 2004، 
للكــرة  العالــم  كأس  فــى  وحكمــت 
ــن وخمــس بطــوالت  النســائية مرتي
إفريقيــا وشــمال إفريقيــا وأولمبيــاد 

عربيــة. وبطولــة 
وحالًيــا أعمــل مدرســة فــى كليــة 
التربيــة الرياضيــة، باإلضافــة لكونــى 

ــا مســاعًدا. ــا دولًي حكًم
رجــال  قــدم  كــرة  مبــاراة  أول  مــا   *

بتحكيمهــا؟ قمــِت 
ــد  ــى عبي ــاراة حــرس الحــدود وبن مب
فــى  الـــ30،  الجولــة  مباريــات  ضمــن 
الــدورى الممتــاز ب، ولكننــى كنــت أحكــم 

بــدورى الدرجــة الثالثــة رجــال.

كحكــم  تعيينــك  خبــر  اســتقبلِت  كيــف   *
مســاعد فــى مبــاراة االتحــاد والنصــر بــدور الـ32 

مصــر؟  بــكأس 
ــة الحــكام برئاســة  ــة لجن ــت ســعيدة بثق كن
الكابتــن جمــال الغنــدور، فــى قدرتنــا علــى 
التواجــد فــى مثــل هــذه المباريــات ببطولــة 
كأس مصــر، باإلضافــة إلــى ســعادتى بالتغيــر 
بالعنصــر  واالســتعانة  الكــرة  منظومــة  فــى 
النســائى، فأنــا أعتقــد أنهــا ســتكون خطــوة 
المجــال  لنــا  تفتــح  وربمــا  لألمــام،  جيــدة 

للتواجــد فــى مباريــات الــدورى.
تواجــد  قــرار  احتــاج  هــل  رأيــك..  *فــى 
محكمــات فــى مباريــات كأس مصــر لجــرأة مــن 

الحــكام؟ لجنــة 
العنصــر  مــع  التعامــل  فثقافــة  بالطبــع، 
ــاج  ــى مصــر تحت ــدم ف ــرة الق ــى ك النســائى ف
ــدور« تحمــل  ــا أرى أن »الغن ــر، فأن ــى التغيي إل

علــى عاتقــه تبعــات القــرار ســواء بالســلب أو 
اإليجــاب، بســبب إيمانــه بقدرتنــا علــى تحمــل 

المســؤولية.
*مــا أســباب دخولــك مجــال التحكيــم رغــم 

عــدم ممارســتك كــرة القــدم؟
لنشــأتى  يرجــع  التحكيــم  مجــال  دخولــى 
مــدرب  فوالــدى  رياضيــة،  عائلــة  داخــل 
كــرة قــدم، كمــا أن إخوتــى يعملــون بمجــال 
التحكيــم، فــكان والــدى مــن أكثــر المشــجعين 
لــى علــى دخــول المجــال، وعندمــا علــم بفتــح 
الكــرة،  اتحــاد  فــى  المحكمــات  اختبــارات 
ســارع بتجهيــز األوراق المطلوبــة وإعــدادى 

والنظريــة. البدنيــة  االختبــارات  الجتيــاز 
مشــوارك  فــى  صعوبــة  وجــدِت  *هــل 

؟ لتحكيمــى ا
البدايــة فقــط كانــت صعبــة بســبب عــدم 
ممارســتى لكــرة القــدم، فأنــا كنــت أمــارس 
وجــود  لكــن  الجامعــة،  فــى  الطائــرة  الكــرة 
مــدرب  بمثابــة  فــكان  األمــر،  والــدى ســهل 
خــاص لــى، وعلمنــى أهــم القوانيــن، كمــا كان 
مراقًبــا لــى خــالل المباريــات التــى أقودهــا 

تحكيمًيــا ليعالــج أخطائــى.
مــع  التواجــد  فــى  فارًقــا  وجــدِت  *هــل 
طاقــم تحكيــم نســائى أو رجالــى أثنــاء قيــادة 

يــات؟ ر المبا
ــت  ــاك أى فــوارق، فقــد عمل ــم يكــن هن ال ل
عبدالفتــاح،  عصــام  الغنــدور،  جمــال  مــع 
ســمير عثمــان وفهيــم عمــر، عندمــا كانــوا 
وفــى  الســيدات،  نهائــى مباريــات  يحكمــون 

كل مبــاراة نســعى لتطبيــق القانــون واالجتهــاد 
وإنجــاح الطاقــم، مثلمــا نقــود المبــاراة ونحــن 

طاقــم نســائى كامــل.
*مــا رأيــك فــى المطالبــات بتطبيــق تقنيــة 

الفيديــو »VAR« فــى المالعــب المصريــة؟
الحكــم  أن  نعلــم  أن  يجــب  البدايــة،  فــى 
ــع األطــراف مهمــا  ــن يســتطيع إرضــاء جمي ل
حــاول تفــادى األخطــاء خــالل المبــاراة، لكــن 
ــل أخطــاء  ــو ستســاعد فــى تقلي ــة الفيدي تقني
الحــكام، وستســاعدهم علــى عــدم ظلــم فريــق 
ســتظل  ذلــك  ورغــم  اآلخــر،  حســاب  علــى 
األخطــاء التحكيميــة جــزًءا مــن متعــة كــرة 

القــدم.
*أنــِت اآلن حكــم مســاعد.. هــل فكــرِت فــى أن 

تصبحــى حكــم ســاحة الفتــرة المقبلــة؟

هــى خطــوة لــم أفكــر بهــا بعــد، فتغييــر 
التوصيــف مــن حكــم مســاعد دولــى إلــى حكم 
ســاحة يحتــاج إلــى أن أتقــدم للجنــة التحكيــم 
وأدخــل  للتغييــر،  بطلــب  العــام  أول  مــن 
إلــى االختبــارات المحــددة لحكــم الســاحة 
والنجــاح بهــا ألن االختبــارات الالزمــة لحكــم 

الســاحة تختلــف عــن الحكــم المســاعد.
مجــال  فــى  األعلــى  مثلــك  *مــن 

؟ لتحكيــم ا
بالنســبة للنســاء ال يوجــد كونــى 
األولــى  الدفعــة  فــى  تخرجــت 
علــى  أمــا  قبلــى،  أحــد  يوجــد  وال 
حكــم  فاختيــار  الرجــال  مســتوى 
واحــد ســُيعد ظالًمــا فــى ظــل وجــود 
بالــدورى،  ممتــاز  حكــم  مــن  أكثــر 
ــن  ــر مــن الكابت ــى تعلمــت الكثي لكنن
المســتوى  علــى  الغنــدور  جمــال 

والمهنــى. الشــخصى 
*أخبرينــا عــن موقــف لــن تنســيه خــالل 

التحكيمــى؟ مشــوارك 
تفاجــأ  الرجــال،  مباريــات  إحــدى  فــى 
أحــد مدربــى الفريقيــن بــى كحكــم للمبــاراة، 
فقــال: »إحنــا نســيبكم فــى البيــت نالقيكــم 
ــم  ــى ل ــن بــس«، لكن فــى الملعــب، نســيبكم في
أغضــب مــن تعليقــه، واعتبرتــه علــى ســبيل 

المــزاح مــن المفاجــأة.
*فــى النهايــة.. حدثينــا عــن طموحاتــك فــى 

الفتــرة المقبلة؟
أحلــم بالتحكيــم فــى الــدورى الممتــاز، وهى 
خطــوة أراهــا قريبــة جــًدا فــى ظــل دعــم لجنة 
الحــكام وبالتحديــد الكابتــن جمــال الغنــدور، 
كمــا أريــد المشــاركة فــى مبــاراة القمــة لتكــون 

خيــر ختــام لمســيرتى التحكيميــة.

منى عطا هللا لـ»الطريق«:

مدرب قال لى: »نسيبكم فى البيت نالقيكم فى الملعب« 
أول حكم 

امرأة تشارك 
فى مباريات 

الرجال

  ال يوجد فارق فى التواجد مع طاقم تحكيم نسائى أو رجالى   جرأة »الغندور« سبب ظهورنا فى كأس مصر

حصلت على 

الشارة الدولية 

منذ 15 عاًما 

وشاركت فى كأس 

العالم

وليد صالح الدين: 

يصارع كسل

الالعب المصرى

محمد اليمانى: 

هجوميًا رائع

ودفاعيًا ضايع

حوار- إيمان محمود
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مصطفى أبوعقيل

بــدأ ممارســة كــرة القــدم فــى شــوارع حى 
المعــادي ثــم التحــق بالمدرســة االبتدائيــة 
فــى عــام 1943 وانضــم بعدهــا إلــى النــادى 
القاهــرى وتألــق بشــكل الفــت  المصــرى 
للنظــر مــع زميلــه ميمــى الشــربينى قبــل أن 
يكتشــفهما األهلــى ـ مكتشــف النجــوم فــى 
ذلــك الوقــت ـ لينضــم إلــى صفــوف القلعــة 

الحمــراء عــام 1951.
بعــد أيــام معــدودة مــن انضمامــه لألهلــى 
اختــاره المــدرب المجــرى تيتكــوش المديــر 
المباريــات  إحــدى  ألداء  لألهلــى  الفنــى 
النــادى  معســكر  فــى  االســتعراضية 
ــى  بمرســى مطــروح، ونجــح الشــيخ طــه ف
ــى لينضــم  ــاز بهمــا األهل ــن ف إحــراز هدفي
لصفــوف الفريــق األول ويبــدأ رحلتــه داخــل 

األخضــر. المســتطيل 
يلقبــه  كمــا  أو  إســماعيل  طــه  هــو 
اســتمر  الــذى  طــه«،  »الشــيخ  الكثيــرون 
لمــدة عشــر  باألهلــى  األول  الفريــق  فــى 

ســنوات حصــد خاللهــا العديــد 
مــن البطــوالت المحليــة، وُلقــب 
بقاعــدة الصواريــخ، وقــد امتــاز 

وقدرتــه  مجهــوده  بوفــرة 
علــى اللعــب فــى أكثــر مــن 
فــى  لعــب  حيــث  مركــز، 
األيســر،  الدفــاع  مركــز 
كمــا لعــب كجنــاح أيســر 

الهجــوم. قلــب  وفــى 
أطلقـت قاعدة الصواريخ 
قلبهـا  وفتحـت  ذخيرتهـا 
للطريـق فـى حـوار خـاص، 
اتفـاق  عـن  كشـف  حيـث 
باألهلـى  الكـرة  لجنـة 
مـع  يرأسـها  كان  التـى 

التعاقـد  قبـل  فايلـر 
معـه، وتقييمه لصفقة 
للقلعـة  كهربـا  انتقـال 

* قّيم لنا تعاقد األهلى مع كهربا؟
كهربـا إضافـة ألى فريـق، حيـث يمتلـك 
إمكانيـات عظيمـة ويلعـب كجنـاح ومهاجـم، 

ولكـن البـد أن يعى 
هنـاك  أن  جيـًدا 
للفريـق  نجوًمـا 

بشـكل  ويلعبـون 
أساسـى، وشـرط تألقه أن 

الفنـى  المديـر  أن  أيًضـا  يعلـم 
رؤيتـه  حسـب  علـى  يختـار  الـذى  هـو 

الفنـى  للمديـر  أولويـة  وليـس  الفنيـة، 
انضبـط  ولـو  الالعبيـن،  باقـى  وكذلـك 
علـى السـياق المحـدد سـيكون مكسـبا 

كبيـرا.
وجه كلمة لصالح جمعة؟

رســالتى إلــى صالــح جمعــة أن كل 
نفــس بمــا كســبت رهينــة وكل إنســان 
يحصــد نتائــج أعمالــه، وأتمنــى لــه 

التوفيــق فيمــا هــو قــادم.
مــع  كارتيــرون  نجــاح  تتوقــع  *هــل 

الزمالــك؟

. عبيــن لال ا
يحتاجــه  الــذى  الثالثــى  *اختــر 

األولمبيــاد؟ فــى  المنتخــب 
مميــز  وســط  العــب  إلــى  نحتــاج 
ومدافــع، ومــن الصعــب تحديــد األســماء 
موقــف  وتحديــد  حســم  لصعوبــة  حالًيــا 
المنتخــب  مــع  التواجــد  مــن  المحترفيــن 
وأحمــد  صــالح  محمــد  مثــل  األولمبــى 
ــه  ــه، ومــن الســابق ألوان حجــازى وتريزيجي
الحديــث مــن اآلن عمــن يســتحق االنضمــام 
تتعــرض  أن  المتوقــع  مــن  عدمــه،  مــن 
األســماء التــى نختارهــا لإلصابــة أو يحيــن 
العناصــر  هــذه  وتكــون  البطولــة  موعــد 
بعيــدة عــن مســتواها، فاألفضــل االنتظــار 
وإعطــاء القائمــة الحاليــة مــن الالعبيــن 

حقهــا.
قبــل  غريــب  لشــوقى  نصيحــة  *وجــه 

طوكيــو؟ أولمبيــاد 
يجب على شــوقى غريب أن يجهز قائمة 
يــراه مفيــدا  اســم  بــأى  ويســتعين  كاملــة 
المســافرة  القائمــة  غلــق  وعــدم  للفريــق 

لطوكيــو علــى اســماء بعينهــا، حيــث أتذكــر 
أننــا ذهبنــا للمشــاركة فــى دورة طوكيــو 64 
وكنــا نعتقــد اننــا ســنخرج مــن األدوار 
األولــى للبطولــة ولذلــك كان هنــاك 
14 العبــا جاهزيــن بالفعــل بدنيــا 
كانــت  المفاجــأة  أن  إال  وفنيــا، 
ــى  ــل النهائ ــدور قب ــى ال التأهــل حت
للبطولــة ولكننــا عانينــا وخســرنا 
بســبب عــدم وجــود دكــة احتيــاط 

قويــة.
*رأيــك فــى تعــادل المنتخــب األول 

فــى أول مباراتيــن لــه بالتصفيــات؟
تعــادل المنتخــب جاء بســبب غياب بعض 
عبداللــه  خصوًصــا  المؤثريــن  الالعبيــن 
الســعيد ومحمــد صــالح، المنتخب الوطنى 
األول قــادر علــى الصعــود إلــى نهائيــات 
كأس األمــم اإلفريقيــة بالكاميــرون علــى 
الرغــم مــن أدائــه الســيئ فــى أول جولتيــن.

البــدرى  حســام  أزمــة  علــى  *تعليقــك 
بيراميــدز؟ والعبــى 

المنتخــب واجــه أزمــات كثيــرة منــذ تولــى 
حســام البــدرى القيــادة الفنيــة، بدايــة مــن 
مــن  بدايتهــا  كانــت  التــى  الشــارة  أزمــة 
جانــب حســام البــدرى الــذى اقتــرح منــح 
الشــارة لمحمــد صــالح، وتجاهــل عنصــر 
األقدميــة فــى وجــود العــب بحجــم أحمــد 
مــع  البــدرى  تعامــل حســام  فتحــى. كمــا 
خاطــئ  بشــكل  بيراميــدز  العبــى  أزمــة 
وكان يجــب انضمــام الالعبيــن للمعســكر 
ثمــن خطــأ  المنتخــب هــو مــن دفــع  ألن 
أداء  تأثــر  بيراميــدز واتضــح  نــادى  إدارة 
المنتخــب فــى مباراتــى كينيــا وجــزر القمــر، 
والمنتخــب لــم يحقــق أى اســتفادة فنيــة 
مــن وديتــى بوتســوانا وليبيريــا، ورغــم ذلــك 
واســتمرت  عقــم هجومــى  حالــة  ظهــرت 
أزمــة إهــدار تريزيجيــه للفــرص الســهلة.

*ماذا يحتاج المنتخب األول؟
الدعــم، يحتــاج الجهــاز الفنــي والالعبــون 
الجماهيــر  مــن  ومعنــوى  نفســى  لدعــم 
األولمبــى،  المنتخــب  مــع  فعلــوا  مثلمــا 
يجــب منــح المــدرب الفرصــة بشــكل كامــل، 
النتائــج المميــزة التــى يقدمهــا المنتخــب 
األولمبــى مــع شــوقى غريــب جــاءت بعــد 
الحصــول علــى جميــع الصالحيــات فــى 
عــدد  خــوض  خــالل  مــن  اإلعــداد  فتــرة 

كبيــر مــن الوديــات

دائًمــا النتائــج هــى التــى تحســم أمــر المديــر الفنــى 
ألى فريــق فــى عالــم كــرة القــدم، إذا كان الفريــق 
يســير بشــكل جيــد كنتائــج فــإن المــدرب يضمــن بقــاءه 
تســير  النتائــج  كانــت  إذا  أمــا  الفريــق،  رأس  علــى 
بشــكل متذبــذب فــإن بقــاء المــدرب مرهــون بمــدى 
ثقــة الجماهيــر واإلدارة بــه، وحتــى الالعبــون لهــم دور 

ــة المــدرب. ــاء أو إقال فــى بق
الدوريــات  فــى  الكــروى  الموســم  انطالقــة  منــذ 
األوروبيــة الكبــرى، تمــت إقالــة أكثــر مــن مديــر فنــى، 
ــرى ورغــم  ــق إنجــازات كب ــع الفري ــق م ــم مــن حق منه

ــة. ــم يســلم مــن شــبح اإلقال ــك ل ذل
كارلو أنشيلوتى

بعــد مــرور عــام ونصــف العــام فقــط منــذ توليــه 
قــررت  اإليطالــى،  نابولــى  فريــق  تدريــب  مســئولية 
إدارة نــادى الجنــوب إقالــة المــدرب كارلــو أنشــيلوتى.
وعلــى الرغــم مــن قيــادة الفريــق لتجــاوز مرحلــة 
المجموعــات بــدورى أبطــال أوروبــا، والصعــود لــدور 
الـــ 16، بعــد الفــوز علــى جينيــك البلجيكــى برباعيــة 
الريــدز  بعــد  الثانــى  المركــز  واحتاللــه  نظيفــة، 
للمــدرب  شــفيًعا  يكــن  لــم  هــذا  أن  إال  ليفربــول، 
اإليطالــى المخضــرم. ويحتــل نابولــى المركــز الســابع 
فــى جــدول ترتيــب الــدورى اإليطالــى برصيــد 21 
نقطــة مــن 15 مبــاراة، حيــث فــاز فــى خمــس مباريــات 

وتعــادل فــى 6 وخســر أربعــة لقــاءات.
نيكو كوفاتش

أمــام  قاســية  هزيمــة  الفريــق  تلقــى  أن  بعــد 
إينتراخــت فرانكفــورت، بالــدورى األلمانــى بنتيجــة 
ــرن  ــق باي ــل هــدف، أصــدر فري خمســة أهــداف مقاب
الفنــى  المديــر  إقالــة  فيــه  يعلــن  بياًنــا  ميونــخ، 
ــارى«  ــدم »الباف ــث يق ــش«، حي ــو كوفات ــى »نيك الكروات
نتائــج مخيبــة لآلمــال فــى اآلونــة األخيــرة خاصــة فــى 

الــدورى. بطولــة 
وعلــى الرغــم مــن فــوز كوفاتــش بالثنائيــة المحليــة 

ــم يكــن شــفيًعا  الموســم الماضــى، لكــن هــذا ل
لــه، حيــث فــاز بايــرن ميونيــخ فــى خمســة 

لقــاءات فقــط بعــد مــرور عشــر جــوالت 
فــى الــدورى »البوندســليجا«، وهــى غلــة 
النــادى  طموحــات  مــع  تتناســب  ال 
فــى  اللقــب  الــذى حصــد  البافــارى 

المواســم الســبعة األخيــرة، وأيًضــا 
أســلوب اللعــب وغيــاب الــروح عــن 

الفريــق خــالل المباريــات، إلــى 
ــى  ــن عل ــب تمــرد الالعبي جان
المــدرب، هــذه نتائــج كانــت 
حاســمة فــى قــرار مســؤولى 

النــادى.
ماوريسيو بوتشيتينو

لفريــق  األرجنتينــى،  الفنــى  المديــر 
توتنهــام اإلنجليــزى الــذى يتولــى مســئولية 

الفريــق منــذ 2014، وقــاد مشــروع النــادى 

فــى وســط  الموســم  إنهــاء  يبحــث عــن  مــن فريــق 
لقــب  علــى  المنافســة  الفــرق  أحــد  إلــى  الجــدول، 
الــدورى المحلــى، ورغــم أن الفريــق وصــل إلــى نهائــى 
دورى أبطال أوروبا الموســم الماضى 2018 - 2019 
ألول مــرة فــى تاريــخ النــادى، إال أن الهزيمــة أثــرت 
علــى الفريــق بشــكل ســلبى للغايــة، ومنــذ انطــالق 
الموســم الحالــى وبعــد مــرور 14 جولــة، لــم يحقــق 
معــدل ضعيــف  وهــو  فقــط  نقطــة   12 إال  الفريــق 
للغايــة بالنســبة لفريــق وصيــف ألوروبــا، حتــى جــاءت 
لحظــة اإلقالــة بعــد قضــاء 5 ســنوات ونصــف الســنة 
مــع الفريــق، تواجــد فيهــا مــع توتنهــام فــى المربــع 

الذهبــى لـ»البريميرليــج« فــى 4 مواســم متتاليــة.
أوناى إيمرى

لفريــق  الفنــى  المديــر  إيمــرى،  أونــاى  اإلســبانى 
أرســنال اإلنجليــزى، علــى الرغــم مــن وصولــه إلــى 
نهائــى الــدورى األوروبــى العــام الماضــى، وخســارته 
أمــام فريــق تشلســى، إال أنــه لــم يقنــع إدارة النــادى 
للمــدرب  خلًفــا  المهمــة  توليــه  منــذ  الجماهيــر  وال 
المخضــرم »أرســين فينجــر«، وتمــت إقالــة المــدرب 
بســبب تدهــور نتائــج الفريــق، حيــث لــم يفــز الجانــرز 
فــى آخــر ســبع مباريــات فــى مختلــف المســابقات تحت 
قيادتــه، فــى سلســلة تعتبــر األســوأ للفريــق منــذ 1992.

ماركو جيامباولو
المديــر الفنــى اإليطالــى ماركــو جيامباولــو، المديــر 
الفنــى لفريــق إيــه ســى ميــالن، توســمت فيــه جماهيــر 
ــودة  ــالن المفق ــأن يســترجع أمجــاد مي ــًرا ب ــق خي الفري
منــذ مــا يقــارب العقــد مــن الزمــن، إال أن جيامباولــو لــم 
ــه ســريًعا  ــوب وفقــد منصب ــى المســتوى المطل يكــن عل
مــع انطالقــة الــدورى اإليطالــى »الكالتشــيو« بعــد أن 
ــق المركــز الثالــث عشــر برصيــد 9 نقــاط  ــل الفري احت
فقــط، بعــد مــرور ســبع جــوالت علــى انطــالق البطولــة، 

حيــث فــاز فــى ثــالث مباريــات وخســر فــى أربــع.
ماركو سيلفا

أمــام  الميرسيســايد  ديربــى  فــى  خســارته  بعــد 
إقالــة  إيفرتــون  نــادى  إدارة  قــررت  ليفربــول، 
ــر الفنــى البرتغالــى »ماركــو ســيلفا«  المدي
النتائــج  ســوء  بعــد  منصبــه  مــن 
التــى الحقــت الفريــق منــذ مطلــع 
الرغــم  وعلــى  الحالــى،  الموســم 
ــى أبرمهــا  ــدة الت مــن الصفقــات الجي
يجــد  لــم  البرتغالــى  أن  إال  النــادى، 
التوليفــة المناســبة لقيــادة ســفينة الفريــق 
»التوفــز«  المقدمــة، حيــث احتــل  إلــى 
جــدول  فــى  عشــر  الرابــع  المركــز 
ترتيــب البريميرليــج برصيــد 17 نقطــة 
بعدمــا لعــب 16 مبــاراة فــاز فــى 5 فقــط 

لقــاءات.  9 فــى 2 وخســر  وتعــادل 

 عدوى اإلقاالت تنتقل إلى أوروبا   مقصلة 
الطرد فى الدوريات الكبرى لم ترحم أحًدا

ذبح المدربين

طه إسماعيل: كهربا مكسب 

كبير لألهلى.. لكن بشرط!
 اتفقنا مع فايلر على 

التتويج بأبطال إفريقيا

  كارتيرون جعل 
شخصية الزمالك أقوى

 هذه نصيحتى لصالح جمعة.. والمنتخب األول قادر على الصعود

محمد الهادي

الجديــد  الوافــد  كارتيــرون  باتريــس  الفرنســى  يعتبــر 
لتدريــب الفريــق األول الكــروى بقلعــة ميــت عقبــة، هــو 
المــدرب رقــم 17 فــى مســيرة نــادى الزمالــك تحــت قيــادة 

مرتضــى منصــور رئيــس مجلــس إدارة النــادى 
الــذى  »ميتشــو«  للصربــى  خلًفــا  الحالــى، 

ضربتيــن  تلقــى  أن  بعــد  إقالتــه  تمــت 
موجعتيــن، خــالل مشــواره المحلــى 

واإلفريقــى مــع الفريــق األبيــض، 
حيــث خســر الزمالــك مــن إنبــى 
ــاز  ــدورى الممت فــى منافســات ال
وحيــد،  هــدف  مقابــل  بثنائيــة 
مازيمبــى  مــن  يخســر  أن  قبــل 
افتتــاح  فــى  نظيفــة  بثالثيــة 
البطولــة  دور المجموعــات مــن 

اإلفريقيــة.
مســيرة  »الطريــق«  وتســتعرض 

المدربيــن فــى النــادى األبيــض وتحديــًدا 
ــى مرتضــى منصــور رئاســة القلعــة  ــذ تول من
البيضــاء فــى 19 مــارس مــن عــام 2014.

أحمد حسام »ميدو«
وحقــق  واليتيــن،  فــى  الزمالــك  قيــادة  »ميــدو«  تولــى 

مصــر. كأس  هــى  البيضــاء  للقلعــة  واحــدة  بطولــة 
فــى يوليــو 2014، أعلــن »ميــدو« عــن إبالغــه مــن مجلــس 
إدارة النــادى بقــرار إقالتــه مــن تدريــب الفريــق لتنتهــى 

مهمتــه كمديــر فنــى للزمالــك.
وغــرد »ميــدو« عبــر صفحتــه الرســمية علــى »تويتــر« 
ــس  ــرار المجل ــى مــن أحمــد ســليمان بق ــم تبليغ ــالً: »ت قائ
بإقالتــى«، واكتفــى »ميــدو« بنقــل الخبــر دون أن يعلق عليه. 
ــا،  ــب كأس مصــر وقته ــوز بلق ــك للف ــدو« الزمال ــاد »مي وق
بينمــا فشــل فــى التأهــل لــدورى أبطــال إفريقيــا بخســارة 
لقــب الــدورى ومركــز الوصيــف ليحتــل المركــز الثالــث. 
وفــى عهــد »ميــدو« وصــل الزمالــك لــدور المجموعــات 
فــى دورى أبطــال إفريقيــا ليحتــل المركــز الرابــع واألخيــر 
الهــالل  عــن  واحــد  هــدف  وبفــارق  نقــاط   4 برصيــد 
الســودانى صاحــب المركــز الثالــث قبــل جولتيــن فقــط 

ــة. مــن النهاي
إقالــة  منصــور  مرتضــى  قــرر   ،2016 فبرايــر  وفــى 
»ميــدو« مــرة أخــرى وحــازم إمــام رئيــس جهــاز الكــرة، 
بعــد الخســارة مــن األهلــى بهدفيــن دون رد فــى الجولــة 
الســابعة عشــرة لمســابقة الــدورى الممتــاز، وتــم تعييــن 

محمــد صــالح مديــًرا فنًيــا مؤقًتــا للفريــق.
حسام حسن

 2015  -  2014 موســم  فــى  الزمالــك  تدريــب  تولــى 
المهمــة  توليــه  مــن  فقــط  شــهرين  بعــد  ســريًعا  ورحــل 
ــم إســناد  ــادى مــن النتائــج، وت بعــد غضــب مــن رئيــس الن
المهمــة المؤقتــة أيًضــا للمــدرب محمــد صــالح والمــدرب 

المســاعد عــالء عبدالغنــى.
وجــاءت إقالــة حســام حســن بعــد أن حقــق الزمالــك 
فــوًزا واحــًدا فــى 6 مباريــات رســمية تحــت قيادتــه بجميــع 
المســابقات منــذ تعيينــه خلًفــا للمــدرب الســابق »ميــدو«.

محمد صالح

تولــى قيــادة الزمالــك فــى 3 واليــات بالقلعــة البيضــاء، 
ولــم يحقــق أى بطــوالت مــع الفريــق، حيــث كان يســتعين بــه 

مجلــس الزمالــك للعمــل بشــكل مؤقــت.
باتشيكو

فــى  الزمالــك  تدريــب  »باتشــيكو«  تولــى 
11 مبــاراة حقــق خاللهــا نتائــج رائعــة 
والتعــادل  مباريــات،   9 فــى  بالفــوز 
فــى  والهزيمــة  واحــدة،  مــرة 
هــرب  ثــم  واحــدة،  مبــاراة 
»باتشــيكو« مــن تدريــب الزمالــك 
بســبب ســوء معاملتــه مــن جانــب 
عليــه  والهجــوم  النــادى  رئيــس 
ليرحــل  اإلعــالم،  وســائل  فــى 

الســعودى. الشــباب  لتدريــب 
فيريرا

قــاد الزمالــك فــى موســم 2015، 
الــدورى  لقبــى  تحقيــق  مــن  وتمكــن 
والــكأس مــع القلعــة البيضــاء، قبــل أن يقــرر 
بعــد  »باتشــيكو«  طريقــة  علــى  أيًضــا  الهــرب 
تأخــر مســتحقاته وخالفــات قويــة مــع مرتضــى منصــور.

باكيتا
لــم يقــد الزمالــك ســوى فــى 5 مباريــات فقــط فــى 
موســم 2016، وســريًعا مــا قــرر أحمــد مرتضــى منصــور 
عضــو مجلــس الزمالــك فــى هــذا التوقيــت رحيلــه مــن 

أجــل التعاقــد مــع أحمــد حســام »ميــدو«.
ماكليش

قــاد المــدرب اإلســكتلندى الزمالــك فــى جــزء من موســم 
2016، ورحــل ســريًعا عــن تدريــب الفريــق بعــد 

الصــدام مــع مرتضــى منصور. 
تصريحــات  فــى  »ماكليــش«  وقــال 

فــى  العمــل  »إن  لــه:  تلفزيونيــة 
شــاًقا  أمــًرا  كان  الزمالــك 
ومعقــًدا مــن حيــث التعامــل مــع 

ورئيســه«. النــادى  إدارة 
النــادى  »رئيــس  وأضــاف: 
فــى عملــى  التدخــل  يريــد  كان 
ويســألنى بشــكل دائــم لمــاذا ال 
يلعــب فــالن؟ أو لمــاذا تشــرك 

فــالن؟..  حســاب  علــى  فالًنــا 
أرضــى  أفــوز خــارج  بأننــى  وأخبرتــه 
قناعاتــى«. أو  طريقتــى  أغيــر  ولــن 

محمد حلمى
الزمالــك  وقــاد  واليتيــن،  فــى  الفريــق  تدريــب  تولــى 
لحصــد لقــب كأس الســوبر مــن األهلــى فــى اإلمــارات 

الترجيحيــة.  الجــزاء  بضربــات 
منصــور  مرتضــى  دعــا  المواقــف،  مــن  واحــد  وفــى 
لفريــق  الفنــى  الجهــاز  إلــى  باإلضافــة  إدارتــه  مجلــس 
 28 الثالثــاء  يــوم  وبالتحديــد  طــارئ،  الجتمــاع  الكــرة 
فبرايــر 2017، إال أن محمــد حلمــى أغلــق هاتفــه ورفــض 
الحضــور وهــو مــا عجــل برحيلــه قبــل ســاعات قليلــة مــن 

بالــدورى. المقاصــة  الزمالــك بمصــر  لقــاء 

مؤمن سليمان
تولــى قيــادة الزمالــك ضمــن موســم 2016، وقــاد قلعــة 

ميــت عقبــة لحصــد لقــب كأس مصــر أمــام األهلــى.
إيناسيو

قــاد الزمالــك فــى موســم 2017، وســريًعا مــا رحــل عــن 
القلعــة البيضــاء بعــد الصــدام مــع رئيــس الزمالــك.

الزمالــك  فــى  للجــدل  المثيــرة  المواقــف  أحــد  وفــى 
وبالتحديــد مــن رئيــس النادى، اســتنجد المدرب البرتغالى 
»إيناســيو« بســفارته البرتغاليــة فــى مصــر، عقــب احتجــازه 
فــى مقــر النــادى دون ســبب مقنــع ممــا دفعــه للتواصــل مــع 
ســفارته إليجــاد حــل، والتــى بدورهــا أرســلت وفــًدا لمقــر 

النــادى لحمايــة رعاياهــا. 
أن  وقتهــا  النــادى  مســئولى  أحــد  أكــد  جانبــه،  ومــن 
البرتغالــى غيــر محتجــز، وإنمــا عليــه االنتظــار لالجتمــاع 

مــع رئيــس النــادى.
طارق يحيى

تولى نادى الزمالك بشكل مؤقت فى واليتين.
إيهاب جالل

ــق أى نجــاح  ــم يحق ــى موســم 2018 ول ــك ف ــاد الزمال ق
مــع  بعــد خالفــات  أيًضــا  البيضــاء، ورحــل  القلعــة  مــع 

مرتضــى منصــور رئيــس النــادى .
خالد جالل

قــاد الزمالــك فــى واليتيــن، وحقــق لقًبــا وحيــًدا هــو 
ــوز  ــن الف ــن م ــا تمك ــة البيضــاء، كم ــع القلع كأس مصــر م

علــى األهلــى فــى الــدورى.
جروس

قــاد السويســرى نــادى الزمالــك لتحقيــق لقبــى الســوبر 
المصــرى الســعودى والكونفدراليــة بعــد الفــوز 
علــى نهضــة البــركان، قبــل أن يرحــل بعــد 
هجــوم مــن مرتضــى منصــور لــه عبــر 
إيــاه  واصًفــا  اإلعــالم  وســائل 

بـ»الفاشــل«.
ميتشو

ــى مــن  تمكــن المــدرب الصرب
لقــب  لحصــد  الزمالــك  قيــادة 
بيراميــدز  أمــام  مصــر  كأس 
أن  قبــل  الماضيــة،  بالنســخة 
يرحــل ســريًعا عــن الفريــق بعــد 
محلًيــا  والنتائــج  األداء  تراجــع 

وإفريقًيــا.
هــل  األهــم:  الســؤال  يبقــى  وأخيــًرا، 
القلعــة  مــع  »كارتيــرون«  مســيرة  ســتختلف 
البيضــاء، رغــم المؤشــرات غيــر الجيــدة بشــأن طريقــة 
تعامــل مرتضــى منصــور مــع المدربيــن، باإلضافــة إلــى 
األجــواء المتقلبــة مــن وجــود أزمــات ماليــة كبيــرة وغيــاب 
الثقــة بيــن اإلدارة والالعبيــن، وهــل يمتلــك »كارتيــرون« 
ــى الطريــق  العصــا الســحرية لوضــع الفــارس األبيــض عل

وإفريقًيــا؟ محلًيــا  الصحيــح 
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طاهر محمد

وإلـى  لصالـح جمعـة،  ونصيحتـه  الحمـراء 
الحـوار.. نـص 

*رأيك فى فايلر؟
علــى  القــدرة  لديــه  ممتــاز،  مــدرب 
توظيــف الالعبيــن فــى أكثــر مــن مركــز، 
هــذا األمــر يخلــق ميــزة كبيــرة لألهلــى أمام 
منافســيه، وشــددنا علــى أهميــة التتويــج 
التعاقــد  وقــت  إفريقيــا  أبطــال  بــدورى 
معــه، وفضلــت اختيــار مديــر فنــى شــاب 
علــى مديــر فنــى كبيــر فــى الســن، الن 
يعمــل  فنيــا  مديــرا  يحتــاج  األهلــى 
فــى الملعــب، ويكــون هنــاك تواصــل 
بينــه وبيــن الالعبيــن، غيــر أن فايلــر 
ينظــر إلــى قطــاع الناشــئين والمميزيــن 
جــدا  الهامــة  النقــاط  مــن  وهــذه  فيــه، 
ــار  ــة خــالل اختي التــى نظــرت إليهــا اللجن

المديــر الفنــى.
* هل التعاقد مع فايلر كان مخاطرة؟

مخاطــرة  أخــذت  اللجنــة  بالتأكيــد، 
أثنــاء التعاقــد مــع فايلــر، ولكــن كانت 
مخاطــرة وفــق أســس محســوبة.

كارتيــرون جعــل شــخصية الزمالــك فــى 
الملعــب أقــوى، واســتطاع أن يتفــوق بشــكل 
واضــح فــى مباراتــه األخيرة أمــام بيراميدز 
علــى ديســابر وأحرجــه فــى الملعــب، إذ 
كان لــدى كارتيــرون وجهــازه الفنــى 

رؤيــة جيــدة للمبــاراة.
الــذى  اإلنجــاز  تصــف  *بــم 
حققــه منتخــب مصــر األولمبــى 
بالتأهــل ألولمبيــاد طوكيــو؟

اإلنجــاز ليــس مقصــورًا 
التأهــل  علــى  فقــط 
طوكيــو،  ألولمبيــاد 
هنــاك  ولكــن 
إنجــازات أخــرى 
وهــى  مهمــة، 
القتاليــة  الــروح 
التــى  العاليــة 
ظهرت 
هــذا  فــى 
الجيل، 
شــخصية  وقــوة 
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باحث: الفوضى 
تعطى اإلخوان 
الشرعية 
وحرية الحركة 
وال تعيش 
مع حكومات 
نظامية

تركيا دولة متطرفة 
استعمارية 

وتدعم العديد 
من التنظيمات 

اإلرهابية وتتخذ 
من الناتو ستارًا 

لجرائمها

شــهد حلــف شــمال األطلســى »الناتــو« فــى 
الفتــرة األخيــرة العديــد مــن التوتــرات بيــن 
الــدول األعضــاء، وظهــر ذلــك  باألخــص خالل 
التــى عقدهــا الحلــف فــى  القمــة األخيــرة، 
بروكســل عاصمــة بلجيــكا، وذلــك لمناقشــة 
االنتهــاكات التركيــة المتعــددة وأهمها العدوان 
التركــى علــى األكــراد فــى شــمال شــرق ســوريا 
القبرصيــة،  الدولــة  ســيادة  علــى  والتعــدى 
ــاز داخــل  مــن خــالل التنقيــب عــن حقــول الغ
وشــراء  لقبــرص،  التابعــة  اإلقليميــة  الميــاه 
الروســية  الجــوى  الدفــاع  لمنظومــة  تركيــا 
إس 400، التــى تعتبرهــا الــدول األعضــاء فــى 
حلــف الناتــو أمــًرا مخالًفــا للخطــة األمنيــة 
ألســلحة  واضًحــا  تهديــًدا  وتشــكل  للحلــف، 

حلــف شــمال األطلســى.
عقوبات فى الطريق

األعضــاء  الــدول  مــن  العديــد  طالبــت 
الواليــات  رأســها  وعلــى  الناتــو  حلــف  فــى 
وفرنســا  وبريطانيــا  األمريكيــة  المتحــدة 
وألمانيــا بتوقيــع عقوبــات علــى تركيــا، نتيجــة 
االنتهــاكات المتعــددة التــى قامــت بهــا الدولــة 
التركيــة علــى الســيادة القبرصيــة والتنقيــب 
فــى الميــاه اإلقليميــة لدولــة قبــرص، وعــدم 
الدوليــة. والمعاهــدات  بالمواثيــق  االلتــزام 

الدولتــان  واليونــان  قبــرص  ووجهــت 
رســميا  طلبــا  الناتــو  حلــف  فــى  األعضــاء 
يطالــب الحلــف بضــرورة التصــدى لالنتهاكات 

قبــرص. لســيادة  التركيــة 
تركيا دولة متطرفة 

بســؤال الدكتــور محمــد أبوطالــب أســتاذ 
وراء  األســباب  حــول  الدوليــة  العالقــات 
األعضــاء  الــدول  مــع  التركــى  الخــالف 
بــأن تركيــا دولــة  الناتــو، أجــاب  فــى حلــف 
طيــب  رجــب  رئيســها  ولــدى  اســتعمارية، 
أردوغــان أحــالم توســعية فــى ســبيل إقامــة 
دولــة الخالفــة العثمانيــة مــن جديــد، وهــذا مــا 
يتعــارض مــع مواثيــق ومعاهــدات حلــف الناتــو، 
وهــذا يمثــل تهديــًدا حقيقًيــا لــدول الحلــف، 
ويــؤدى إلــى توتــر العالقــات بيــن الناتــو وعــدد 

الشــرق  فــى  الــدول  مــن 
وجــه  علــى  األوســط 

وتســعى  التحديــد، 
بأفكارهــا  تركيــا 
إلــى  المتطرفــة 
زعزعــة االســتقرار 
ــة  ــى هــذه المنطق ف
تحقيــق  أجــل  مــن 

أهدافهــا، وهــذا مــا 
مــن  الكثيــر  ترفضــه 

األوســط  الشــرق  دول 
أيضــا. األوروبيــة  والــدول 

ستار لجرائمها
أضــاف محمــد أبوطالــب أن تركيــا تدعــم 

وعلــى  اإلرهابيــة  التنظيمــات  مــن  العديــد 
رأســها تنظيمــا داعــش والنصــرة فــى ســوريا، 
ــا،  ــى ليبي ــة ف ــن التنظيمــات اإلرهابي وعــدد م
وعلــى رأســها تنظيــم مجلــس شــورى بنغــازى، 
متخــذة مــن حلــف الناتــو ســتارا لجرائمهــا، 
فــى  األعضــاء  الــدول  رفضتــه  مــا  وهــذا 
الحلــف باإلجمــاع، وهنــاك مطالــب بإخــراج 

تركيــا مــن التحالــف.

أســتاذ  وتابــع 
الدوليــة  العالقــات 
األوروبيــة  الــدول  أن 
المخططــات  اكتشــفت 
التركيــة الداعمــة لتنظيــم داعــش 
اإلرهابــى فــى ســوريا، األمــر الــذى دفــع 
بهــذه الــدول إلــى فــرض عقوبــات علــى تركيــا، 
ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــث فرضــت الوالي حي
ــام عــدد  ــا، وق ــى تركي ــة عل ــات اقتصادي عقوب
مــن الــدول األعضــاء فــى الناتــو وعلــى رأســهم 
فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا وبلجيــكا وإســبانيا 

تركيــا. إلــى  األســلحة  بيــع  بحظــر 
ــرا مــن  ــى أن عــددا كبي ــب إل وأشــار أبوطال
أعضــاء  وهــم  الناتــو  فــى  األعضــاء  الــدول 

ــى رأســهم فرنســا  فــى االتحــاد األوروبــى وعل
مــع  عالقاتهــا  توتــرت  وبريطانيــا  وألمانيــا 
التركــى  الرئيــس  تهديــدات  عقــب  تركيــا 
المهاجريــن  أمــام  األبــواب  بفتــح  أردوغــان 
غيــر الشــرعيين إلــى أوروبــا، وتهديــده بإعــادة 
عناصــر أجنبيــة مــن تنظيــم داعــش اإلرهابــى 
توتــر  إلــى  أدى  الــذى  األمــر  دولهــم،  إلــى 

العالقــات بيــن هــذه الــدول وتركيــا.
أزمة إس 400

نــوه محمــد أبوطالــب إلــى أن الخــالف بيــن 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وتركيــا تصاعــد 
خاصــة مــع شــراء تركيــا لمنظومــة الصواريــخ 
الدفاعيــة الروســية مــن طــراز »إس 400« التى 
قالــت واشــنطن إنهــا تهــدد مقاتــالت »إف 35« 

واالســتراتيجية األمنيــة لــدول التحالــف.
إنهاء العضوية 

محمــد  الدوليــة  العالقــات  أســتاذ  قــال 
ــة البحــر  ــا تجــر دول منطق ــب إن تركي أبوطال
المتوســط إلــى صراعــات تهــدف إلــى زعزعــة 
ــر بالســلب  األمــن فــى المنطقــة، وهــو مــا يؤث
الناتــو  حلــف  فــى  األعضــاء  الــدول  علــى 
وعلــى رأســهم قبــرص واليونــان اللتــان يســعى 
للســيطرة علــى مواردهمــا  التركــي  الجانــب 
ــة عــرض  ــق الدولي ــا بالمواثي ــة، ضارب الطبيعي

الحائــط.
الناتو يساند مصر

وتوقــع أبوطالــب بــأن تقــوم دول حلــف الناتــو 
بإخــراج تركيــا مــن الحلــف تجنبــا لمشــاكل 

قــد تــؤدى إلــى تفــكك حلــف الناتــو، مؤكــدا 
أن تركيــا ال يمكنهــا أن تدخــل فــى مواجهــة 
تســتطيع  لــن  وأنهــا  مصــر،  مــع  عســكرية 
وأنــه  المصريــة،  اإلقليميــة  الميــاه  انتهــاك 
فــى حــال حــدوث ذلــك فــإن الناتــو لــن يدعــم 
تركيــا، ولكنــه ســيقف بجانــب مصــر ألن مصــر 
الدوليــة،  والمعاهــدات  بالمواثيــق  ملتزمــة 
المتحــدة،  األمــم  تنــص عليهــا الئحــة  التــى 
كمــا أن القيــادة المصريــة اســتطاعت خلــق 
عالقــات جيــدة واســتراتيجية مــع دول االتحاد 

المتحــدة األمريكيــة. األوروبــى والواليــات 

الحوثيــون واإلخــوان فــى خنــدق واحــد وقضيتهمــا 
وهدفهمــا واحــد.. هــذا هــو مــا أكــده أحــد أبــرز 
ــد  ــى تتعم ــن، الت ــى اليم ــى ف ــى ميليشــيا الحوث قيادي
ضــد  القتــل  جرائــم  وارتــكاب  العنــف  ممارســة 
نشــر  علــى  عــالوة  التخريــب  وأعمــال  األبريــاء، 
الفوضــى فــى اليمــن، والســؤال الــذى يفــرض نفســه 
بعــد التصريحــات التــى أدلــى بهــا البخيتــى وتأكيــده 
هدفــا  والحوثييــن«  »اإلخــوان  مــن  لــكل  أن  علــى 
واحــدا، وأنهمــا فــى مركــب واحــد، تــرى مــا هــى 
وكيــف  واإلخــوان،  الحوثييــن  بيــن  االتفــاق  أوجــه 
يمكــن أن يكــون هدفهمــا واحــدا؟، ذلــك مــا ســتحاول 
»الطريــق« الكشــف عنــه خــالل الســطور المقبلــة.
كشــف الباحــث فــى شــؤون الجماعــات اإلرهابيــة، 
ــب  ــى لإلخــوان يلع ــم الدول ــاروق، أن التنظي ــرو ف عم
عــن  دائمــا  يبحــث  فهــو  األطــراف،  جميــع  مــع 
مصلحتــه التــى أينمــا كانــت يكــون، فمــن الممكــن أن 
يبــرم اتفاقــا مــع الحوثييــن، أو أى مــن التنظيمــات 
اإلرهابيــة مثــل تنظيــم القاعــدة أو تنظيــم داعــش.
وأشــار فــاروق فــى تصريحــات أدلــى بهــا لـ»الطريــق«، 
إلــى أن التقــارب بيــن جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة 
تفاهمــات  وجــود  لــوال  ليتــم  يكــن  لــم  والحوثييــن 

إقليميــة بيــن إيــران مــن جانــب 
جانــب  مــن  وتركيــا  وقطــر 
كلتــا  ترعــى  حيــث  آخــر، 
الدولتيــن التنظيــم اإلرهابــى 
ــواع الدعــم  ــة أن ــده بكاف وتم

والعســكرى.  المالــى 
وأكــد فــاروق، أنــه فــى إطــار ســعى 

ينهــى  لحــل  الوصــول  الســعودية  المملكــة 
جماعــة  ومواجهــة  اليمينــة  األزمــة 
اإلخــوان  جماعــة  نجــد  الحوثــى، 
تحقيــق  فــى  تســهم  أجنــدة  تنفــذ 
ــل ســرا  ــى التعام ــا الخاصــة ف مآربه
مــع مختلــف الخصــوم بهــدف ضمــن 
بقائهــا كقــوة فــى معادلــة التفــاوض 

واألمنــى.  السياســى 
مــع  حــواره  فــى  فــاروق  ونــوه 
التقاريــر  بعــض  أن  »الطريــق«، 
اإلخــوان  تنفيــذ  كشــفت  الدوليــة 
مجموعــة مــن عمليــات االغتيــاالت 
التحالــف  رمــوز  ضــد  الواســعة، 
العربــى بمــا يخــدم معســكر الحوثــى، 
إذ تمكنــت األجهــزة األمنيــة باليمــن، 
إفشــال  مــن  عــدن  العاصمــة  فــى 
الفوضــى،  إلثــارة  قطــرى  مخطــط 

بعــد ضبــط أوكار، ومخــازن لألســلحة، تابعــة لعناصر 
ــى  ــة مرتبطــة بحــزب االصــالح، باإلضافــة إل إخواني
باســم  مســجلة  صناديــق  داخــل  وذخائــر  أســلحة 
الجيــش القطــرى، مــا يعنــى أن اإلخــوان يلعبــون طــول 
الوقــت لصالــح مشــروعهم بدعــم مــن إيــران وقطــر 

وتركيــا. 
وأوضــح الباحــث فــى شــؤون الجماعــات اإلرهابيــة، 

أن جماعــة اإلخــوان فــى اليمــن تســعى دائمــا لضــرب 
المشــروع  لخدمــة  العربــى،  التحالــف  مصالــح 
العالقــة  بحكــم  الماللــى  والنظــام  الصفــوى، 
ايــران والتنظيــم الدولــى  بيــن  التاريخيــة الممتــدة 
لإلخــوان، ودعمهــم المســتمر فــى ظــل كراهيتهــم 
للدولــة  ودعمهــا  الســعودية  للمملكــة  الشــديدة 
المصريــة واالطاحــة بالجماعــة 

مــن ســدة الحكــم.
ولفــت فــى ختــام حــواره، إلــى 
نجــاح  عقــب  اإلخــوان  أن 
التقــوا  الخومينيــة،  الثــورة 
عليــه  وطرحــوا  بالخمينــى 
للمســلمين  كخليفــة  تنصيبــه 
تصبــح  وأن  عــام،  بشــكل 
التابعــة  الكيانــات  أحــد  الجماعــة 
ــل  ــة، مقاب ــورة االســالمية الحديث للث
االعتــراف بــأن مــا حــدث بيــن كبــار 
الفتنــة  احــداث  خــالل  الصحابــة 
الكبــرى مــا هــو إال خــالف سياســى 
وليــس دينيــا، ولكــن الخمينــى رفض.
أميــن  قــال مصطفــى  جانبــه،  مــن 
فــى  المتخصــص  الباحــث  عامــر 
اإلســالمية  الجماعــات  شــؤون 
أن  المعــروف  مــن  إنــه  الجهاديــة، 
التنظيــم الدولــى لجماعــة اإلخــوان، 
يتفننــون فــى ممارســة العنــف فــى 
المنطقــة منــذ التأســيس حتــى اآلن، 
ــى  ــم تورطــوا ف ــول بأنه ــه مــن الممكــن الق ــدا أن مؤك
ــا اليمــن  ــى منه ــى تعان ــال الت ــة الفوضــى واالقتت حال

اآلن.
وأشــار عامــر لـ»الطريــق« إلــى أن اإلخــوان كجماعــة 
ال تبحــث ســوى عــن مصالحهــا، منوهــا بــأن الحالــة 
اإلخوانيــة اليمنيــة مختلفــة ألنــه وعلــى حــد قولــه 
ومصالحهــا حاليــا مــع الســعودية والتحالــف العربــى، 
الســعودية  مــع  خــالف  علــى  األم  الجماعــة  لكــن 

واإلمــارات، لذلــك مــن المتوقــع جــدا حــدوث خيانــة 
مــن قبــل اخــوان اليمــن للتحالــف العربــى، فهــذا أمــر 

قائــم وبقــوة علــى حــد وصفــه.
شــؤون  فــى  المتخصــص  الباحــث  لرؤيــة  ووفقــا 
الجماعــات اإلســالمية الجهاديــة، فــإن التحالــف مــن 
قبــل اإلخــوان مــع الحوثــى امــر محتمــل فــى أى وقــت 
اذا كان ذلــك ســيعود عليهــم بالنفــع وســيصب فــى 

مصالحهــم.  
ــة اإلخــوان لنشــر الفوضــى  وحــول الســبب وراء رغب
فــى الشــرق األوســط، أفــاد عامــر، بــأن الفوضــى 
تعطــى لجماعــة اإلخــوان الشــرعية وحريــة الحركــة، 

مباشــرا  تهديــدا  تشــكل  العربيــة،  األنظمــة  فقــوة 
لوجــود التنظيــم الدولــى لإلخــوان، لكــن عنــد انهيــار 
األنظمــة فــى الوطــن العربــى وتفكيــك الــدول تتمكــن 
الجماعــة مــن الحركــة بحريــة وتتــاح لهــا الفرصــة 
تنظيمــا  األكثــر  القــوة  النهــا  ســيطرتها  لفــرض 
وشــعبية، وهــو مــا بــات واضحــا جــدا فــى مصــر بعــد 
٢5ينايــر وتــم اجهاضــه فــى 30يونيــو وهــو ما تمارســه 

الجماعــة االن بالفعــل فــى تونــس.
ليصــف  »الطريــق«  مــع  حــواره  فــى  عامــر  وذهــب 
موضحــا  »براجماتيــة«،  جماعــة  بأنهــم  اإلخــوان 
ــدا  ــا فقــط، مؤك ــا ال تبحــث ســوى عــن مصالحه أنه

قيــام  منــذ  ومتينــة  قويــة  إيــران  مــع  عالقتهــا  أن 
الخمينيــة، وبالتالــى حالــة اليمــن مصلحيــة بحتــة 

ربمــا تتغيــر فــى أى وقــت.
العــام  األميــن  مستشــار  يــرى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
للجبهــة الديمقراطيــة الشــعبية األحوازيــة أبوإبراهيم 
ــى مؤخــرا،  ــه ميليشــيا الحوث ــا رددت األحــوازى، أن م
ــع  ــة ســالم م ــرام اتفاقي ــى اســتعداد إلب ــا عل ــن أنه م
الجيــش اليمنــى أمــر مســتبعد تمامــا، فمــن الصعــب 

ــاق. أن يجــروا هــذا االتف
وأشــار إبراهيــم األحــوازى فــى حــواره مــع »الطريــق« 
ــدون عــن كونهــم ورقــة فــى  ــن ال يزي ــى أن الحوثيي إل
ــق  ــا يحق ــى اليمــن بم ــذون أوامرهــا ف ــران ينف ــد إي ي
يعــون  أنفســهم  الحوثييــن  بــأن  منوهــا  مصالحهــا، 
جيــدا أن كل خطــوة يخطونهــا ليســت بيدهــم هــم 
فمــن يحركهــم هــى إيــران، فعلــى الرغــم مــن تلــك 
التصريحــات التــى أدلــوا بهــا، وإبدائهــم الرغبــة فــى 
إبــرام اتفــاق ســالم، إال أنهــم علــى يقيــن مــن عجزهــم 

ــه. ــن ترضــى ب ــران ل عــن تنفيــذ ذلــك، ألن إي
للجبهــة  العــام  األميــن  مستشــار  لرؤيــة  ووفقــا 
قالــه  مــا  فــإن  األحوازيــة،  الشــعبية  الديمقراطيــة 
المرشــد األعلــى إليــران علــى خامنئــى مــن قبل يكشــف 
أن إيــران حريصــة علــى تعزيــز هيمنتهــا فــى اليمــن مــن 
خــالل الحوثييــن فقــد ســبق ونــوه ان اهتمــام الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة بتنظيــم »داعــش« والعــراق مــن 
ــان  ــة أخــری يؤدي ــة مــن جه ــة والمفاوضــات النووي جه
الــی تقليــص حساســية أمريــكا تجــاه تدخــل النظــام 
اإليرانــى فــى اليمــن، كمــا أنــه أكــد قــدرة إيــران علــى 
ــى تواجههــا فــى العــراق، مــن  مواجهــة المشــكالت الت
خــالل انتهــاز هــذه الفرصــة وبســط نفوذها فــى اليمن، 
وهــو مــا يكشــف أن إيــران تريــد تعزيــز مصالحهــا فــى 
اليمــن، وأنهــا لــن تســمح بــأن تتأثــر هــذه المصالــح أو 

ــأى صــورة مــن الصــور. النفــوذ ب

 إيران وقطر كلمة السر وراء التقارب بين الحوثيين فى اليمن والتنظيم الدولى لجماعة اإلخوان  قيادى يمنى: الحوثيون ورقة
فى يد إيران تستغلها لتعزيز نفوذها بالمنطقة.. وصفقات الدم تقرب جماعتى البنا والحوثى على أشالء اليمن

اإلخوان والحوثيون.. حلفاء الِسفاح

عواطف الوصيف

 عمرو فاروق ومصطفى عامر يكشفان أهداف 
اإلخوان من نشر الفوضى فى الوطن العربى

الناتو يطرد تركيا

عبدالرحمن منير

قبرص واليونان 
قدما طلبًا 
رسميًا بضرورة 
التصدى 
لالنتهاكات 
التركية لسيادة 
قبرص

أبوطالب: 
الحلف 
سينهى 
عضوية 
أنقرة تجنبًا 
لكثرة 
المشاكل
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علــى الرغــم مــن وصــول الديــن الخارجــى لمصــر  
لـــ108.7 مليــار دوالر، إال أن عــام 2019، قــد شــهد 
المركــزى،  للبنــك  الناجحــة  القــرارات  مــن  العديــد 
التــى ســاعدت علــى جــذب االســتثمار، والحــد مــن 
وارتفــاع  الفائــدة،  ســعر  وخفــض  التضخــم،  ارتفــاع 
الجنيــه أمــام الــدوالر ألعلــى ارتفــاع منــذ تحريــر ســعر 
الصــرف، وارتفــاع االحتياطــى الذهبــى لمصــر ألعلــى 
مســتوى فــى تاريخــه، وإعفــاء المصانــع المتعثــرة مــن 
فوائــد الديــون، وتحســن المنــاخ االقتصــادى، وفقــا لمــا 
قالــه الخبــراء، وينتظــر عــام 2020 اســتكمال مــا بــدأه 
الجهــاز المصرفــى مــن قــرارات حكيمــة، واســتكمال 

ــى.  ــة والتحــول الرقم ــى الحوكم ملف
الدين الخارجى 

ــور منيــر الجنــزورى الخبيــر المصرفــى،  يــرى الدكت
أدت  عصيبــة،  زمنيــة  بفتــرة  مــرت  قــد  مصــر  أن 
الســتنزافها اقتصاديــا، وتحــاول الحكومــة حاليــا عــاج 
مــا حــدث، بالمشــاريع القوميــة التــى وفــرت العديــد 
البتروليــة  االكتشــافات  أن  كمــا  العمــل،  فــرص  مــن 
ستســاعد فــى الحــد مــن هــذا الديــن، كمــا أن خفــض 
ســعر الفائــدة وارتفــاع قيمــة العملة المصرية سيشــجع 

المســتثمرين علــى االســتثمار. 
وفــى نفــس الســياق، قــال الدكتــور أســامة المنــاوى 
الخبيــر المصرفــى، إن مصــر تتمتــع بموقــع لوجيســتى 
مميــز، ولكــن ال يتــم اســتغاله، ويجــب اســتغال هــذا 

الموقــع فــى زيــادة التصديــر.
سعر الفائدة

قــررت لجنــة السياســة النقديــة بالبنــك المركــزى 
فــى اجتماعهــا األخيــر، خفــض ســعر الفائــدة علــى 
اإليــداع واإلقــراض 1 % للمــرة الثالثــة علــى التوالــى 
ليســجل متوســط ســعر الفائــدة حاليــا 12.25 % علــى 

اإليــداع و13.25 % علــى اإلقــراض.
ويلجــأ المواطنــون فــى أوقــات ارتفــاع ســعر الفائــدة 
إلــى وضــع مدخراتهــم بالبنــوك، وفــى وقــت تراجــع 
وضــع  إلــى  يلجــأون  االقتصــادى  والتباطــؤ  الفائــدة 

مدخراتهــم فــى وظائــف ادخاريــة آمنــة.
وفــى هــذا الســياق، تقــول الدكتــورة ســهر الدماطــى 
الرئيــس الســابق لـ»بنــك اإلمــارات دبــى الوطنــى – 
ــق« إن تحســن  ــة، لـ»الطري ــرة المصرفي مصــر« والخبي
الوضــع االقتصــادى العــام لمصــر، وتحســن أداء العملة 
ــاخ  ــة، وتحســن المن ــة أمــام نظيرتهــا األمريكي المصري
االســتثمارى واالســتثمارات، ونجــاح برنامــج االصــاح 
االقتصــادى، أدى ذلــك إلــى قــرارات المركــزى األخيــرة 

بخفــض ســعر الفائــدة.
دبــى  اإلمــارات  لـ»بنــك  االســبق  الرئيــس  وأكــدت 
الوطنــى – مصــر«، أن قــرار المركــزى القــادم ســيكون 
الفتــرة  أن  الحالــى، موضحــة  الفائــدة  تثبيــت ســعر 
الفائــدة  ســعر  المركــزى  البنــك  ســيحرك  القادمــة 
ــة  ــاخ االقتصــادى، ألن الحكوم ــه المن ــا يتطلب ــا لم وفق

ســتتوجه لتنويــع ســوق الســندات.
ومــن جانبهــا، قالــت الدكتــورة ســارة ســعادة محللــة 
االقتصــاد الكلــى فــى بنــك »إتــش ســى«، فــى تصريــح 
النقديــة  التيســير  سياســة  إن  لـ»الطريــق«  خــاص 
الفائــدة،  ســعر  لخفــض  المركــزى  حفــزت  الحاليــة 
معــدل  »ســجل  متابعــة  االقتصــادى،  النمــو  لتعزيــز 
النمــو االقتصــادى لمصــر نحــو 5.3 % فــى الســنة 
الماليــة الماضيــة، ونمــا االســتثمار العــام إلــى 62 %«. 

إعفاء المصانع المتعثرة 
قــررت الحكومــة متمثلــة فــى البنــك المركــزى، إعفاء 
المصانــع المتعثــرة مــن الفوائــد المتراكمــة، التــى يبلــغ 
عددهــا 5184 مصنعــاً ولديهــا قضايــا مــع البنــوك، 
وقــال طــارق عامــر محافــظ البنــك المركــزي، »عكفنــا 
علــى مراجعــة ملــف المصانــع المتعثــرة علــى مــدى 6 
ــع مــن  ــاء هــذه المصان ــوك بإعف أشــهر، وســنوجه البن
الفوائــد المتراكمــة بالكامــل«، مضيًفــا أن حجــم هــذه 

الفوائــد علــى مــدى الســنوات الماضيــة بلــغ قيمتهــا 
31 مليــار جنيــه. 

 االحتياطى الذهبى
الربــع  فــى  الذهــب  مــن  مصــر  احتياطــى  ارتفــع 
ــد  ــار دوالر، ويع ــام 2019  لـــ3.32 ملي ــن ع ــر م األخي
ــى ارتفــاع فــى تاريــخ مصــر، وحصــل البنــك  هــذا أعل
المركــزى علــى 1.3 طــن مــن ســبائك الذهــب المنتــج 
مــن منجــم الســكرى منــذ شــهر أكتوبــر عــام 2017 

.2019 وحتــى 
بالجنيــه  الذهــب  قيمــة  المركــزى  البنــك  ويســدد 
علــى  الضغــط  لتقليــل  األمريكــى،  بالــدوالر  وليــس 
إطــار  فــى  الخطــوة  هــذه  وتأتــى  الصعبــة،  العملــة 

دعــم االقتصــاد المصــرى مــن خــال زيــادة 
البنــك  احتياطــى  فــى  الذهــب  كميــات 

المركــزى دون الضغــط علــى العملــة 
األجنبيــة.

النفيــس  المعــدن  ويســتعد 
لعيــش عــام  »الذهــب« حاليــا 

2020 كأفضــل عــام لــه منــذ 

2010، فقــد ارتفــع الذهــب بنحــو 16 % خــال 2019، 
وذلــك بدعــم سياســة التيســير التــى اتبعهــا البنــك 
الفيدرالــى  البنــك  قــام  الفيدرالــى، حيــث  المركــزى 
بخفــض أســعار الفائــدة منــذ بدايــة العــام بنحــو 0.5 

% علــى مرتيــن.
ساويرس ضمن أكبر الرابحين من ارتفاع الذهب

احتــل رجــل األعمــال المصــرى نجيــب ســاويرس 
المرتبــة الثانيــة فــى قائمــة أكبــر الرابحيــن بالعالــم مــن 
ارتفــاع الذهــب، وفقــا لمــا أعلنتــه وكالــة أنبــاء بلومبــرج 
مــن رجــال األعمــال أصحــاب  العالميــة، عــن أن 4 
الحيــازات الكبيــرة فــى أصــول تعديــن الذهــب حققــوا 

ــام. ــار دوالر هــذا الع 1.8 ملي
وكان ســاويرس قــد أعلــن فــى وقــت ســابق عبــر 
»تغريــدة« لــه علــى موقــع التغريــدات القصيــرة »تويتر«، 
أنــه حــول نصــف ثروتــه إلــى الذهــب، وقــد أثــارت 
تلــك التغريــدة حينهــا العديــد مــن الجــدل، ثــم عــاد 
رجــل األعمــال بعدهــا ليصــرح بأنــه كان يقصــد أن 
ــت لنصــف اســتثماراته  اســتثماراته فــى الذهــب وصل

الكليــة.
تصريحــات  إن  المــال،  أســواق  خبــراء  قــال  كمــا 
أثــارت  ذهــب،  إلــى  اســتثماراته  بتحويــل  ســاويرس 

حينهــا الكثيــر مــن البلبلــة وأثــرت علــى البورصــة 
بشــكل ســلبى، مــن حيــث تراجــع أســهمه 

التعامــات. خــال 
وقــال العديــد مــن خبــراء ســوق المــال، 
إن جــزءا مــن الســيولة النقديــة ســينتقل 

إلــى  العالميــة  األســهم  أســواق  مــن 
ــا. أســواق الذهــب قريب
رجــال  يلجــأ  هــل 

إلــى  األعمــال 
فــى  االســتثمار 

؟ هــب لذ ا
قائمــة  فــى  الثانيــة  المرتبــة  احتالــه  وبعــد  اآلن 
رجــال  هــل  الذهــب،  مــن  بالعالــم  الرابحيــن  أكبــر 
األعمــال بمصــر يحــذون حــذو ســاويرس ويلجــأون 
إلــى االســتثمار فــى الذهــب بــدال مــن االســتثمارات 

آمنــا؟ مــاذا  باعتبــاره  األخــرى 
عبدالخالــق  أســامة  الدكتــور  يــرى  جهتــه،  مــن 
الخبيــر االقتصــادى، أنــه مــن الممكــن أن يحــول رجــال 
األعمــال اســتثماراتهم إلــى ذهــب، موضحــا خطــورة 
تلــك الخطــوة، فــإذا تحولــت االســتثمارات للذهــب، 
ســيتم تســريح عــدد ضخــم مــن العمالــة، وزيــادة معــدل 
البطالــة، واالبتعــاد عــن اإلنتــاج والتصديــر، والنفــور 

مــن االســتثمارات والمشــاريع.
رئيــس  أميــن  وصفــى  الدكتــور  قــال  جانبــه،  مــن 
شــعبة الذهــب باتحــاد الغــرف التجاريــة فــى القاهــرة، 
إن هنــاك بعــض القوانيــن والتشــريعات التــى تعيــق 
االســتثمار فــى الذهــب، ولكنهــم فــى انتظــار تعديــل 
قانــون المناجــم الــذى كشــف عنــه البرلمــان المصــرى.
ولفــت أميــن، أن بعــض الــدول ذات االقتصاديــات 
مقابــل  الذهــب  مــن  احتياطهــا  رفعــت  قــد  الكبيــرة 

الــدوالر. 
وفيما يلى تطور أسعار الفائدة خال 7 سنوات

 % و10.25  لإليــداع،   %  9.25  :2012 -ديســمبر 
لإلقــراض

 % و9.25  لإليــداع،   %  8.25  :2013 -ديســمبر 
لإلقــراض

 % و10.25  لإليــداع،   %  9.25  :2014 -نوفمبــر 
لإلقــراض

 % و10.25  لإليــداع،   %  9.25  :2015 -ديســمبر 
لإلقــراض

 % و15.75  لإليــداع،   %  14.75  :2016 -نوفمبــر 
لإلقــراض

 % و17.75  لإليــداع،   %  16.75  :2017 -مايــو 
لإلقــراض

 % و19.75  لإليــداع،   %  18.75  :2017 -يوليــو 
لإلقــراض

-فبرايــر 2018: 17.75 % لإليــداع، و18.75 
% لإلقــراض

-مــارس 2018: 16.75 % لإليــداع، و17.75 
% لإلقــراض

اإليــداع،  علــى   %  12.25  :2019 -نوفمبــر 
اإلقــراض علــى   % و13.25 

وأكــد الرئيــس، أن مصــر تضيــع وقًتــا كثيًرا 
فــى تطويــر المصانــع المتقدمــة فــى القطــاع 
العــام، مثــل مصانــع الســكر والغــزل والنســيج 
والحديــد والصلــب، مشــيًرا إلــى ضــرورة أن 
تقفــز معــدالت النمــو بمعــدالت أعلــى بكثيــر 

ممــا هــى عليــه اآلن. 
البنــك  فــى  متمثلــة  الحكومــة  وكانــت 
المصانــع  إعفــاء  قــررت  قــد  المركــزى، 
المتعثــرة مــن الفوائــد المتراكمــة، والتــى يبلغ 
عددهــا 5184 مصنعــاً ولديهــا قضايــا مــع 
البنــوك. وقــال طــارق عامــر محافــظ البنــك 
ملــف  مراجعــة  علــى  »عكفنــا  المركــزى، 
أشــهر،   6 مــدى  علــى  المتعثــرة  المصانــع 
المصانــع  هــذه  بإعفــاء  البنــوك  وســنوجه 
مــن الفوائــد المتراكمــة بالكامــل«، مضيًفــا 
أن حجــم هــذه الفوائــد علــى مــدى الســنوات 
الماضيــة بلغــت قيمتهــا 31 مليــار جنيــه. 
وفــى الســياق ذاتــه، قــال أشــرف القاضــى 
رئيــس مجلــس إدارة المصــرف المتحــد فــى 
تصريــح خــاص لـ»الطريــق« إن مصــر تمتلــك 
اإلفريقيــة  لألســواق  للدخــول  مؤهــات 
ــوة، موضحــا  ــا بق ــة والمنافســة فيه والعالمي
ان الدولــة تهــدف لزيــادة االنتــاج المحلــى 

وتنشــيط قطــاع الصــادرات.
المركــزى  البنــك  أن  القاضــى،  وأضــاف 
يســعى لدعــم الصناعــات المحليــة وتشــجيع 
التصديــر عــن طريــق اطاقهــم لمبــادرات، 
كمبــادرة الفوائــد المنخفضــة للمشــروعات 
ــس  ــا رئي ــى أطلقه ــرة والمتوســطة الت الصغي
المالــى  الشــمول  ومبــادرة  الجمهوريــة، 
الصغــر،  متناهيــة  المشــروعات  وتنميــة 
مؤكــدا أن تلــك المبــادرات قــد أســهمت فــى 

االقتصــاد.  تحريــك 
وأكــد أن مبــادرة المركــزى فــى رفــع فوائــد 
يســهم  المتعثــرة  المصانــع  عــن  القــروض 
فــى اغــاق ملــف التعثــر، وســيكون بدايــة 
أن  موضحــا  المصانــع،  جديــدة ألصحــاب 
كبيــر،  ايجابــى  مــردود  لهــا  الخطــوة  تلــك 
البطالــة.  معــدالت  تقليــل  فــى  وستســاعد 
كمــال  هانــى  قــال  جانبــه،  مــن 
المصانــع  ملــف  إن  الخبيراالقتصــادى، 
لفتــرات  يعانــى  ظــل  والمغلقــة  المتعثــرة 
طويلــة، مضيفــا أن مبــادرة البنــك المركــزى 
هــى  المصانــع،  عــن  الديــون  فوائــد  برفــع 
مبــادرة قويــة تــدل علــى عــزم الدولــة الجــاد 

الخــاص. القطــاع  مشــاكل  حــل  فــى 
ــادرة  كمــا أكــد الخبيــر االقتصــادى، أن مب
المصانــع  عــودة  فــى  ستســهم  المركــزى 
للمنافســة  الخــاص  للقطــاع  المتعثــرة 
تقليــل  فــى  وستســاعد  االقتصــاد،  ودعــم 
ــة وســتزيد مــن فــرص العمــل،  نســبة البطال
ضخــم  المتعثــرة  المصانــع  عــدد  ألن 
عبدالناصــر  بضــم مصانــع  مطالبــا  جــدا، 

المركــزى. البنــك  لمبــادرة  الصناعيــة 
وفــى ســياق متصــل، قــال هانــى توفيــق 
قامــت  الدولــة  إن  االقتصــادى  الخبيــر 
الخــاص،  القطــاع  دعــم  فــى  بدورهــا 
ــع، وهــو  ــدور الــذى يخــص المصان وتبقــى ال
والعــودة  المركــزى  مبــادرة  مــن  االســتفادة 
برفــع  قــام  المركــزى  أن  مؤكــدا  للســوق، 
بعدهــا  للمصانــع  وســمح  الديــون،  فوائــد 
بالعــودة لاقتــراض مــن البنــوك مــرة أخــرى 
ــى  ــن األصل ــع نصــف الدي اذا دفعــت المصان

الخــاص. القطــاع  لتنميــة  للبنــوك، 

وفــى هــذا الصــدد، يقــول الدكتــور أســامة 
ــر االقتصــادى، إن عــودة  ــق، الخبي عبدالخال
الكثيــر  لهــا  للعمــل  الصناعيــة  المصانــع 
مــن االيجابيــات، فستســاعد المصانــع فــى 
توفيــر العديــد مــن فــرص العمــل للشــباب، 
للدولــة، مؤكــدا أن  وســتدر دخــا ضخمــا 
الدولــة ستســاعد فــى عــودة المصانــع للعمــل 

ــرة أخــرى.  م
مصــر  أن  االقتصــادى،  الخبيــر  وأكــد 
للعمــل  الصناعيــة  المصانــع  أعــادت  إذا 
ــدل االســتيراد مــن الخــارج،  ســتقلل مــن مع

اهتممنــا  وإذا  بالتصديــر  نحــن  وســنقوم 
بملــف التصديــر ســنكون علــى رأس الــدول 

المتقدمــة.
ومــن جانبــه، يــرى الدكتــور صــاح الديــن 
الرؤســاء  أن  االقتصــادى،  الخبيــر  فهمــى، 
تركــة  أهملــوا  قــد  لمصــر  الســابقين 
الراحــل عبدالناصــر، التــى تعــد بمثابــة كنــز 
لمصــر، موضحــا أن المصانــع التــى بناهــا 
الدرجــة  مــن  صناعيــة  كانــت  عبدالناصــر 
علــى  باســتغالها  قمنــا  كنــا  ولــو  األولــى 
الوجــه الصحيــح لكنــا فــى مقدمــة الــدول 

الصناعيــة. 
وأشــار الخبيــر االقتصــادى، إلــى الثانويــة 
العامــة ونظــام البوكليــت قائــا، »البوكليــت 
ليــس تطويــرا، والثانويــة العامــة تعتمــد حاليا 
علــى نظــام الحشــو فقــط، وهــذه طريقــة 
خاطئــة للتعليــم، فالتعليــم هــو عبــارة عــن 
تبــادل الخبــرات والتجــارب، وقــد نجحــت 
تجربــة الرئيــس السيســى فــى كليــة الطــب 
وطريقــة  مختلــف،  فكرهــا  ألن  العســكرية 

التعليــم بهــا مختلفــة«.
وتابــع فهمــى: »مصــر كانت ثانــى دولة على 

مســتوى العالــم فــى مجــال الســكك الحديــد، 
ولكــن حاليــا نحتــاج مليــارات لنواكــب الــدول 
المتقدمــة، ولنقلــل نســبة الحــوادث«، مشــيرا 
ــورة مصــر  ــى أحــداث الخمســينيات فــى ث إل
وقصــف اليابــان بقنابــل هروشــيما، متســائا 
أيــن هــم االن وأيــن نحــن، فنحــن حينهــا قمنــا 

بثــروة ســلمية. 
ومــن جانبــه، قــال الدكتــور أحمــد فرغلــى 
لديهــا  مصــر  إن  االقتصــادى،  الخبيــر 
أســاتذة أصحــاب خبــرة كبيــرة يســتطيعون 
المســاهمه فــى عــودة المصانــع الصناعيــة 
ــا  ــع عبدالناصــر«،  ولكنن ــة بـ»مصان المعروف
دائمــا نتجاهــل هــذا الشــق ونلجــأ لاســتعانة 
مــن  العديــد  فــى  أجنبيــة  خبــرة  ببيــوت 
تضييــق  وجــوب  علــى  مؤكــدا  المجــاالت، 
الحــدود فــى االســتعانة ببيــوت خبــرة أجنبيــة 

المحليــة.   لنظيرتهــا  وااللتفــات 
أن  االقتصــادى،  الخبيــر  وأوضــح 
االســتعانة ببيــوت خبــرة أجنبيــة يجــب أن 
يكــون لــه دراســة مســبقة، مضيفــا أنــه يجــب 
ــا وتوزيعهــا  ــرات الموجــودة لدين حصــر الخب
علــى القطاعــات المناســبة، لتنفيــذ عــودة 
المصانــع الصناعيــة للعمــل والمشــروعات 
والنقــل  الحديــد  الســكك  مثــل  الضخمــة 

والمصانــع. واألنفــاق  البحــرى 
الخبــرة  »بيــوت  فرغلــى:  الدكتــور  وتابــع 
فــى  بهــا  االســتعانة  تمــت  التــى  األجنبيــة 
شــركات األعمــال بمجــال الغــزل والنســيج 
إدارة  ســوء  وكانــت  ذريعــا،  فشــا  فشــلت 
ــد  ــى تعتم ــا أن الصناعــة الت ــاج«، مضيف وإنت
علــى عــدم التصديــر للخــارج هــى صناعــة 

فاشــلة.

ضربة البداية
 بعد مطالبة الرئيس بعودتها للعمل.. ماذا تحتاج 

المصانع لتعود للساحة الصناعية؟

أشرف القاضى:
مصر تمتلك مؤهالت 

للدخول لألسواق 
اإلفريقية والعالمية 

والمنافسة
فيها بقوة

تحرير - هدير أبوالعال

»كانت مصر فقيرة فاغتنت، ولم تكن ملكا ألهلها فصارت وكانت تابعة فاستقلت وكانت مستعبدة 
فتحررت«، كلمات كان يرددها الراحل عبدالناصر فى خطاباته، وأنشأ حينها نحو 1200 مصنع، 

وشهدت مصر فى عهده انشاء أكبر قاعدة صناعية، ولكن سوء االدارة أدت إلى إغالق المصانع 
الصناعية التى تم إنشاؤها فى عهد عبدالناصر وغلقها وفقا لما قاله الخبراء. وطالب بعض من 

المسؤولين والنواب بعودة المصانع الصناعية للعمل مجددا، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، 
إن الدولة لم تتمكن من الحفاظ على المصانع التى خلفها الرئيس األسبق جمال عبدالناصر، 
متابعا »لدينا مصانع أنشأها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، منذ أكثر من 55 عاًما ولكن لم 

نستطع الحفاظ عليها ألى أسباب«.

 خبراء: بيوت خبرة أجنبية.. وعودة المصانع ستضع مصر على عرش الصناعة والتصدير  نطالب المركزى بضمها لمبادرة المصانع المتعثرة وقرار رفع الديون جاء فى وقته

كشف حساب للجهاز المصرفى فى عام 2019 
االحتياطى الذهبى وارتفاع العملة وانخفاض سعر الفائدة.. أبرز قرارات المركزى الحكيمة 
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محمود مراد

نيفين مصطفى

يتنــاول هــذا التقريــر نوًعــا مــن الجرائــم تتعفف 
الحيوانــات الضاريــة نفســها عــن ارتكابها، عندما 
ينحــط بعــض بنــى اإلنســان إلــى الــدرك األســفل 
مــن الخســة ويقدمــون علــى قتــل أطفالهــم بســبب 
ــة  ــة، فــى جريمــة تفــوق وأد الجاهلي ــات دنيئ رغب
أن  الحيــوان  حتــى  ويســتحى  بشــاعة،  لبناتهــن 

يوصــم بعــار »قاتــل ابنــه«.
أبشــع  التقريــر  هــذا  فــى  »الطريــق«  ترصــد 
جرائــم القتــل التــى وقعــت فــى الفتــرة الماضيــة، 
أرواح  إزهــاق  علــى  أمهــات  خاللهــا  وأقدمــت 
فيــه  تعــددت  الــذى  الوقــت  فــى  أطفالهــن، 
األســباب مــا بيــن رغبــة فــى االنتقــام مــن آبائهــم، 
أو  لتهــرب معــه،  بهــا عاشــق  نــزوة أغراهــا  أو 
لتمردهــا علــى حياتهــا، أو خوفــا مــن فضــح ســر 

أمــره. انكشــف 
المــرج.. أغرقــت أوالدهــا فــى الميــاه وزوجهــا 

صورهــا صــوت وصــورة
التــى  الجرائــم  هــذه  أبشــع  كانــت 

وقــت  المجتمــع  كيــان  زلزلــزت 
الضميــر  وأوجعــت  نشــرها، 

المصــرى، عندمــا أجبــر 
فــى  زوجتــه  عامــل 

علــى  المــرج 
أطفالهــا  قتــل 
ملــك  الثالثــة، 
ســنوات،   3
ســنتان،  وجنــا 

األخيــر  وطفلــه 
المولــود حديثــا، بإغراقهــم 

الشــقة  داخــل  الميــاه  فــى 
الخاصــة بهــم، وتغليفهــم بأكيــاس 

بمنطقــة  وإلقائهــم  بالســتيكية، 
الرشــاح، إرضــاء لرغبــة زوجتــه الثانيــة 

التــى تكبــره بعشــرة أعــوام، وتصويــره أم أطفالــه 

عنــه،  باإلبــالغ  تقــوم  ال  حتــى  تقتلهــم،  وهــى 
فــى جريمــة فريــدة مــن نوعهــا وثقهــا الجانــى 

والصــورة. بالصــوت 
مدينتى.. قتلت ابنها بسبب »الدوشة«

ســكان  »رابطــة  صفحــة  نشــرت  وأن  ســبق 
االجتماعــى  التواصــل  موقــع  علــى  مدينتــى« 
»فيســبوك« مقطــع فيديــو لحــادث مقتــل طفــل 
علــى يــد والدتــه التــى تعمــل موظفــة فــى إحــدى 

الجديــدة. القاهــرة  فــى  الخاصــة  الشــركات 
فــى  الموجــودة  المراقبــة  كاميــرات  وكشــفت 
محــل ســكن المتهمــة عــن قيامهــا باصطحــاب 
ــل  ــر، قب ــس بالســتيك كبي ــى كي ــا ف ــا ملفوف نجله

إلقائــه فــى دورة ميــاه أحــد المســاجد.
روح  أزهقــت  أجلــه  مــن  الــذى  الســبب  وكان 
الطفــل وقتلتــه، كثــرة لهــوه 

مــا أصابهــا بالضوضــاء، فمــا كان منهــا إال أن 
أخــذت برأســه وضربتــه بالحائــط، فمــات الطفــل 

فــى الحــال.
أبوالنمــرس.. شــكت فــى ســلوك ابنهــا فأدبتــه 

ــر األدب األخي
شــكت ربــة منــزل تقيــم فــى منطقــة أبوالنمــرس 
بالجيــزة بســلوك ابنهــا، فوضعــت الوســادة علــى 
وجهــه أثنــاء نومــه، وجلســت بإحــكام علــى صدره، 
ولــم تقــم مــن عليــه إال بعــد أن قطــع الولــد النفــس 

إلــى األبــد.
وقالــت المتهمــة فــى تحقيقــات النيابــة معهــا 
إنهــا شــكت فــى ســلوك ابنهــا، فقامــت بإحضــار 
وســادة خنقــت بهــا الطفــل لتؤدبــه األدب األخيــر.

الخليفة.. قتلت طفلتها خوًفا من الفضيحة
طفلــة،  عــن  أثمــرت  بســبب عالقــة محرمــة 
ــأن وضعــت يدهــا  ــا ب تخلصــت شــابة مــن طفلته
وألقــت  قتلتهــا،  حتــى  بقــوة  فمهــا  علــى 
بجثتهــا فــى مقابــر األمــام الشــافعى، 
ــا عشــيقها وهــرب  ــى عنه بعــد أن تخل

بحملهــا. علــم  أن  بمجــرد 
ــة  ــم فــى منطق ــة تقي ــت المتهم وكان
الخليفــة عندمــا تعرفــت علــى شــاب 
أغراهــا بالــزواج، فســلمته نفســها، 
الــراس«  فــى  الفــاس  »وقــع  حتــى 
فتركهــا  منــه،  الشــابة  وحملــت 
ــرت  ــى عث ــا الت ــل طفلته وهــرب، لتقت

بالمقابــر. جثتهــا  علــى  المباحــث 
جرعــة  ابنهــا  أعطــت  العريــش.. 
لعشــيقها تفضــى  عشــان  مخــدرات 
فقــد مصطفــى حياتــه، بســبب رغبــة 
وممارســة  بعشــيقها  االختــالء  فــى  األم 
الجنــس معــه، فتفتــق ذهنهــا عــن إعطــاء 
إلــى  أدت  المخــدرات  مــن  جرعــة  الطفــل 
ــى شــط  ــى البحــر عل ــه ف ــم ألقــت بجثت ــه، ث وفات

ــام حتــى طافــت  ــة العريــش، ومــا هــى إال أي مدين
الجثــة علــى ســطح المــاء وكأنهــا تطالــب بجــزاء 

قاتلهــا.
بحبــوب  ابنتهــا  قتلــت  الصيدالنيــة  النزهــة.. 

األزرق« »الفيــل 
أقدمــت صيدالنيــة علــى قتــل طفلتهــا بوضــع 
وانهــارت  العصيــر،  فــى  لهــا  مخــدرة  أقــراص 
المتهمــة واعترفــت بأنهــا تتعاطــى أقــراص »الفيل 
طليقهــا،  مــع  مشــاكلها  تنســى  حتــى  األزرق« 
األقــراص  بوضــع  طفلتهــا،  تقتــل  أن  فقــررت 
فــى  دخلــت  ثــم  العصيــر،  فــى  لهــا  المخــدرة 
غيبويــة، وعندمــا أفاقــت اكتشــفت وفــاة الطفلــة.
فــى  الُســم  لطفليهــا  وضعــت  الدقهليــة.. 

عشــيقها  أجــل  مــن  العصيــر 
ــى خطــة يعجــز  ــة إل لجــأت زوجــة فــى الدقهلي
الشــيطان عــن تنفيذهــا عندمــا وضعــت لطفليهــا 
ــال« المخصــص  ــار »أردين ــر عق فــى كــوب العصي
لعــالج مرضــى القلــب،  والــذى تتســبب جرعاتــه 
إلــى  تــؤدى  الُســمية  مــن  حالــة  فــى  الزائــدة 
اإلصابــة بالهبــوط الحــاد فــى الــدورة الدمويــة، 
والوفــاة فــى الحــال، ووقفــت تشــاهدهما وهمــا 
يلفظــان أنفاســهما األخيــرة، وذلــك بســبب رغبتها 

ــا مــن أجــل عشــيقها. ــق مــن زوجه ــى التطلي ف
ويعلــق الدكتــور أنطونيــوس رزيــق، أســتاذ الطــب 
النفســى، بــأن مــا يحــدث نتيجــة نمــط عنيــف مــن 
التربيــة عاشــته هــؤالء األمهــات فــى طفولتهــن، 
مــا جعلهــن يخرجــن ُعقــد النقــص فــى أطفالهــن، 
فضــال عــن طــرق التنشــئة الخاطئــة التــى أدت 
إلــى حيــاة زوجيــة غيــر مســتقرة تتطلــع األم إلــى 
الخــالص منهــا، حتــى ولــو علــى حســاب حيــاة 

أبنائهــا.

 ربة منزل سممت طفليها لتهرب مع عشيقها.. والصيدالنية تخلصت من نجلتها بالمخدرات لتنتقم 

من طليقها.. وموظفة تؤدب طفلها بالموت.. والطب النفسى: بيطلعوا عقد النقص فى عيالهم

األمهات القاتالت

ألقــت اإلدارة العامــة لمباحــث األمــوال العامــة، القبــض 
نشــاط  بممارســة  لقيامــه  نصــب،  خطــر  مســجل  علــى 
إجرامــى واســع النطــاق فــى مجــال النصــب واالحتيــال علــى 
المواطنيــن، بإنشــاء كيــان وهمــى، وانتحــال صفــة ســفير، 
ومنحهــم  كســفراء  تنصيــب ضحايــاه  علــى  قدرتــه  زاعًمــا 

جــوازات ســفر وبطاقــات هويــة 
»مــزورة«. دبلوماســية 

وكانــت المعلومــات التــى وردت 
إلــى مباحــث األمــوال العامــة، قــد 
األشــخاص،  أحــد  قيــام  أكــدت 
ســبق  دبلــوم،  علــى  حاصــل 
اتهامــه فــى 10 قضايــا نصــب، 
بانتحــال صفــة ســفير بعــدد مــن 
والدوليــة،  العربيــة  المنظمــات 
النصــب  فــى  ذلــك  واســتغالل 
واالحتيــال علــى بعــض المواطنين 
وبعــض  العامــة  والشــخصيات 
رعايــا الــدول العربيــة واألجنبيــة، 
وإيهامهــم بقدرتــه علــى تنصيبهــم 

ــم  ــة، ومنحه ــة والدولي كســفراء بعــدد مــن المنظمــات العربي
جــوازات ســفر، وبطاقــات هويــة دبلوماســية مــزورة، تتيــح 
لهــم بعــض التســهيالت والمزايــا بصفتــه شــخًصا دبلوماســًيا، 
ــس  ــم أدخــل الغــش والتدلي ــدت المعلومــات أن المته ــا أك كم
علــى ضحايــاه بإنشــاء كيــان تحــت مســمى »الوحــدة العربيــة 
ــة دبلوماســية، واتخــذ  ــة دوليــة عربي والتعــاون الدولــى« كهيئ
مــن ســكنه بدائــرة قســم شــرطة أول أكتوبــر وكــًرا لممارســة 

نشــاطه اإلجرامــى.
وعقــب تقنيــن اإلجــراءات، ألقــى القبــض علــى المتهــم، 
وبفحــص األجهــزة اإللكترونيــة والهواتــف المحمولــة التــى 
صــور  مــن  الملفــات  مــن  العديــد  بهــا  أن  تبيــن  بحوزتــه، 
مــزورة  أنهــا  تبيــن  وبفحصهــا  المضبوطــة،  المســتندات 
تزويــرا كليــا باســتخدام طابعــة كمبيوتــر، وبمواجهــة المتهــم 
بمــا أســفر عنــه التفتيــش، اعتــرف بنشــاطه اإلجرامــى، وأقــر 
بأنــه ليــس لديــه أى صفــة رســمية دبلوماســية بــأى منظمــة 

دوليــة، وتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــده.

أخصائى نصب وتزوير

حيثيات الحكم بسجن محمد على: 

تهرب من ضرائب قيمتها 48 مليون جنيه 

أودعــت محكمــة جنايــات القاهــرة، برئاســة المستشــار 
مدبولــى كســاب، حيثيــات حكمهــا بمعاقبــة المقــاول الهــارب 
محمــد علــى، بالســجن 5 ســنوات، وتغريمــه 50 ألــف جنيــه، 
التهامــه بالتهــرب الضريبــى، مــع إلــزام المتهــم بســداد مبلــغ 
ــك  ــب، وذل ــه، لمصلحــة الضرائ ــف جني ــا، و879 أل 41 مليوًن

مقــدار الضريبــة علــى القيمــة المضافــة.
وتضمــن الحكــم إلــزام المتهــم الهــارب محمــد علــى بدفــع 
ــات  ــة المبيع ــه قيمــة ضريب ــف جني ــن و185 أل ــغ 6 ماليي مبل
ــى 7 ســبتمبر  ــر 2012 حت ــرة مــن أكتوب المســتحقة عــن الفت

ــة المســتحقة. ــة اإلضافي ــه بالضريب 2016 وإلزام

يبحــث  خــرج أحمــد ككل صبــاح 
عــن لقمــة عيشــه بالتــوك التــوك 
الــذى يعمــل عليــه بمنطقــة حدائــق 
تولــى مســئولية  أن  بعــد  حلــوان، 
عائلهــا  فقــدت  التــى  أســرته 
الشــاب  كان  أن  منــذ  الوحيــد 
ــى الخــروج  ــا اضطــره إل ــا، م صبي
مــن المدرســة لكفالــة إخوتــه ورفــع 
ــة أســرته  الشــقاء عــن أمــه وحماي
الصغيــرة مــن أن يكســرها وحــش 

الفقــر.
وألن الشــاب لــم يتخــل عــن أصلــه 
الصعيــدى الــذى زرع فيــه النخــوة 
فإنــه  المستشــغيث،  ونجــدة 
مــن  اثنيــن  يــرى  أن  يتحمــل  لــم 

االشــقياء يحــاوالن التحــرش بفتــاة 
وإجبارهــا علــى ركــوب التــوك تــوك 
معهمــا، فانتفــض عــرق الشــهامة 
فــى جســد الشــاب وهــرول إلــى 
نجــدة الفتــاة المســكينة، وفــى هذه 
اللحظــة اســتل أحــد المتحرشــين 
ســكينا وحــاول بهــا طعــن الشــاب، 
إال أن بنيانــه القــوى ســاعده فــى 
الســكين  ونــزع  الضربــة  تفــادى 
الشــاب وتســديد طعنــة  يــد  مــن 
وصولــه  فــور  بحياتــه  أودت  لــه 

المستشــفى.
مجــدى،  محمــد  المقــدم  ونجــح 
شــرطة  قســم  مباحــث  رئيــس 
علــى  القبــض  فــى  المعصــرة، 

الشــاب المتهــم بعــد أقــل مــن 48 
وتوصلــت  هروبــه،  علــى  ســاعة 
المكــون  البحــث  فريــق  تحريــات 
عبدالعاطــى،  كريــم  النقيــب  مــن 
مــكان  إلــى  المباحــث  معــاون 
فــى منــزل أحــد  المتهــم  اختبــاء 
صدقــى،  كامــل  بعزبــة  أقاربــه 
تمكنــت  اإلجــراءات،  وبتقنيــن 
مباحــث  وحــدة  مــن  مأموريــة 
وإحضــاره  ضبطــه  مــن  القســم 
ليعتــرف بجريمتــه قائــال إنــه لــم 
أراد  وإنمــا  الشــاب  قتــل  يقصــد 
الســالح  لكــن  »تهويشــه«،  فقــط 
طــال مــن يــده ونفــذ إلــى صــدر 
بحياتــه. فــأودى  عليــه  المجنــى 

المجتمــع  هــزت ضميــر  التــى  المعــادى«  »فتــاة  كانــت قضيــة 
المصــرى فــى منتصــف عقــد الثمانينيــات، مــن أكثــر قضايــا 
االغتصــاب إثــارة للــرأى العــام، ويرجــع ذلــك إلــى أســلوب ارتكابها 
الــذى ينــم عــن جــرأة واســتهتار المتهميــن البالــغ عددهــم 6 
أشــخاص تناوبــوا علــى اغتصــاب الفتــاة التــى جســدت دورهــا 
الفنانــة ليلــى علــوى، فــى فيلــم »المغتصبــون« )إنتــاج 1989).

وأحالــت محكمــة جنايــات القاهــرة فــى 16 أبريــل مــن عــام 1986 
أوراق المتهميــن األول فــى الواقعــة، صــالح شــوقى أبوحــالوة، 22 
ســنة، ســائق، وأشــرف حســن جميــل، 20 ســنة، مدبغجــى، إلــى 
فضيلــة المفتــى إلبــداء الــرأى فــى إعدامهمــا، وقــررت المحكمــة 
ــى 12  ــن الســتة ف ــى المتهمي ــم عل ــة للنطــق بالحك حجــز القضي

مايــو مــن نفــس العــام.
وعاقبــت المحكمــة 5 مــن المتهميــن باإلعــدام، وقضــت بالســجن 
7 ســنوات علــى المتهــم الســادس، إال أن محكمــة النقــض قضــت 
بقبــول طعــن المتهميــن الثالــث والرابــع والخامــس علــى الحكــم، 
جــاءت  اعترافاتهــم  ألن  نظــرا  المتهميــن،  محاكمــة  وأعــادت 

وليــدة اإلكــراه، وأن الحكــم شــابه الفســاد، قبــل أن تؤيــد حكمهــا 
المتهميــن  وتعاقــب  والثانــى،  االول  المتهميــن  علــى  باإلعــدام 

ــدة. ــع باألشــغال الشــاقة المؤب ــث والراب الثال
وكان الطــب الشــرعى الــذى تولــى الكشــف علــى الفتــاة الضحيــة 
وإعــداد تقريــر عــن حالتهــا، قــد فجــر مفاجــأة بعــد أن اثبــت أنهــا 
مازالــت عــذراء، وكــذب الروايــة التــى حكتهــا الفتــاة مــن تنــاوب 
المغتصبــون عليهــا خــالل فتــرة قصيــرة ال تتفــق مــع مــا يتصــوره 

العقــل عــن ممارســة الفعــل الجنســى.

رضخــت  هكــذا  حيطــة«،  ضــل  وال  راجــل  »ضــل 
ــد  ــزواج بع ــا بال ــى »زن« أســرتها عليه ــرا إل أحــالم أخي
يهددهــا  أبوهــا  وراح  عامــا،  الـــ25  ســن  تخطــت  أن 
ــن  ــن شــاب »اب ــزواج م ــى ال ــم تســرع ف ــا ل بالعنوســة م

حــالل«.
ولــم يكــن األب يــدرى أن القــدر يخفــى لــه طــالق 
والســبب  زواجهــا،  مــن  فقــط  شــهور   7 بعــد  ابنتــه 
أن »ابــن الحــالل« الــذى انتظرتــه أحــالم مــا هــو إال 
»ديــوث« ال يغــار علــى زوجتــه، ويطالبهــا بتبــادل الحــب 

مــع أحــد أصدقائــه.   
الفتــاة وقفــت أمــام محكمــة االســرة بمصــر الجديــدة 
وحكــت مأســاتها واجتــرت مصيبتهــا وهــى تحكــى عــن 
زوج يعمــل فــى إحــدى شــبكات تبــادل األزواج ليــس بــه 

نخــوة وال كرامــة وال نقطــة مــن دم حــار.
 7 مــن  تزوجــت  إنهــا  ســنة،   28 أحــالم،  وقالــت 
أشــهر، بعــد مالحقــة أســرتها لهــا، وكانــت ترفــض 
فــى البدايــة، لكنهــا اضطــرت للموافقــة إللحــاح أبيهــا 
لهــا  وقــال  تتــزوج  لــم  إن  بالعنوســة  الــذى هددهــا 
ــك اتجــوزوا  »ضــل راجــل وال ضــل حيطــة.. صحابات

وعندهــم بنــات علــى وش جــواز«.
بســرعة،  تــم  شــىء  كل  إن  بقولهــا  واســتطردت 
بســيط  زفــاف  حفــل  فــى  عريســها  إلــى  وزفــت 
إلــى  وانتقــال  واألحبــاب،  األهــل  حضــور  وســط 

وتعاهــدا  الــزوج،  أسســه  الــذى  الزوجيــة  عــش 
علــى تخطــى الصعــاب، وأن يكــون الحــب والتفاهــم 
ميثاقهمــا. ولــم تــدرك أحــالم أن هــذا الــزوج الصالــح 
مــا هــو إال تاجــر لحــم أبيــض، وسمســار شــرف، فلــم 
تكــد تمــر 4 شــهور علــى زواجهمــا، حتــى أراد أن يبــادل 
صديقــه فيهــا، مقابــل حصولــه علــى زوجــة صديقــه.. 
مــع  زوجــات  تبــادل  شــبكة  منــى  يعمــل  عايــز  )كان 
صديقــه(، وعندمــا نهرتــه قــال لهــا: أنــا بحــب التغييــر.
تركــت أحــالم علــى الفــور مســكن الزوجيــة وهرعــت 

إلــى أســرتها تســتجير بهــم مــن هــذا الــزوج، ورفعــت 
األســرة  مازالــت محكمــة  للضــرر،  دعــوى طــالق 

ــا. ــم تفصــل فيه ــدة ل بمصــر الجدي

أحالم: جوزى عاوز يبدلنى بزوجة صاحبه.. بيحب التغيير

ما ينوب المخلص إال سجنه

فتاة المعادى.. المغتصبون من ذاكرة الجريمة

القضاء فى أسبوع

أخبار أخبار 

توفــى المستشــار حاتــم بجاتــو، نائــب رئيــس المحكمــة 
ــاة  ــة مــع المــرض، وشــهدت حي ــا، بعــد رحل الدســتورية العلي
والمضيئــة حصــل  البــارزة  العالمــات  مــن  عــددا  الراحــل 
خاللهــا علــى ليســانس حقــوق دور مايــو ســنة 1982، مــن 
جامعــة اإلســكندرية، ثــم علــى دبلــوم القانــون العــام ســنة 
1989 مــن جامعــة اإلســكندرية، وعيــن فــى عــام 1983 معاونا 
بالنيابــة العامــة، ثــم عيــن قاضيــا بالمحاكــم االبتدائيــة عــام 
19991، وفــى 2002 عيــن مستشــارا بمحاكــم االســتئناف، 

ثــم مستشــارا بمحكمــة النقــض فــى 2005.
 2009 حتــى   2006 منــذ  بجاتــو  المستشــار  وانتــدب 
مستشــارا لوزيــر العــدل لشــؤون التشــريع، كمــا شــغل منصــب 
ــام  ــذ ع ــات الرئاســية من ــة االنتخاب ــام مســاعد لجن ــن ع أمي
2005، ومــن 2012 إلــى 2013 شــغل منصــب أميــن عــام 

الرئاســية. االنتخابــات  لجنــة 

فقــدت ربــة منــزل صوابهــا وطــار عقلهــا بعــد أن ألقــى 
عليهــا زوجهــا يميــن الطــالق، وتــزوج مــن امــرأة غيرهــا، 
ورفــض ردهــا إلــى عصمتــه بعــد أن ظلــت تالحقــه علــى مــدار 
3 شــهور، فمــا كان منهــا إال أن أحضــرت »جركــن« بنزيــن 
ــا.  ــه قلبه ــى حرق ــه عل ــا ل ــار فــى ســيارته، عقابً وأشــعلت الن
وتلقــى المقــدم محمــد الصغيــر، رئيــس مباحــث قســم 
الهــرم، بالًغــا بنشــوب حريــق فــى ســيارة مملوكــة لتاجــر 
يســكن بمنطقــة كفــر الجبــل، وتبيــن مــن التحريــات التــى 
أجرتهــا وحــدة المباحــث أن طليقــة صاحــب الســيارة هــى 

مــن قامــت بارتــكاب الواقعــة. 
بتقنيــن اإلجــراءات، ألقــى القبــض علــى المتهمــة التــى 
ــا  ــى حــرق ســيارة طليقهــا انتقاًم اعترفــت بأنهــا أقدمــت عل
منــه بعــد أن انفصــل عنهــا وتــزوج بغيرهــا، فاشــتعلت الغيــرة 
حــرق  كمــا  قلبــه  حــرق  علــى  العــزم  وعقــدت  قلبهــا  فــى 

فؤادهــا.  

جرب نار الغيرة

صفــوت  حبــس  القاهــرة  جنايــات  محكمــة  جــددت   ■
عبدالغنــى، القيــادى فــى تحالــف دعــم اإلخــوان، ومتهميــن 
التهامهــم  التحقيقــات،  ذمــة  علــى  يومــا   45 آخريــن، 

العنــف. علــى  بالتحريــض 

القضيــة  تأجيــل  القاهــرة،  جنايــات  محكمــة  قــررت   ■
ينايــر   27 جلســة  إلــى  ســيناء«،  بـ»خليــة  إعالميــا  المعروفــة 

بالحكــم. للنطــق  المقبــل 
ويحاكــم فــى القضيــة 44 متهمــا أســندت إليهــم النيابــة أنهــم 
فــى غضــون الفتــرة مــن 2015 وحتــى 9 فبرايــر 2018، ارتكبــوا 
والدقهليــة،  والجيــزة،  القاهــرة،  بمحافظــات  جرائــم  عــدة 

والقليوبيــة، وكفــر الشــيخ، والفيــوم، وشــمال ســيناء.

■ قــررت محكمــة جنايــات القاهــرة فــى جلســتها المنعقــدة 
 215 محاكمــة  تأجيــل  الشــامى،  شــعبان  المستشــار  برئاســة 
إرهابيــا مــن عناصــر جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة، إلــى جلســة 

16 ديســمبر الجــارى الســتكمال المرافعــات.
وأســس المتهمــون 3 لجــان نوعيــة بالقاهــرة والجيــزة عرفــت 
باســم »كتائــب حلــوان« وروابــط األلتــراس والكيــان المســمى 
مــن  لعــدد  إشــراكهم  عــن  الشــرعية«.. فضــال  دعــم  بـ»تحالــف 
تنفيــذ عمليــات عدائيــة  لتتولــى  الجنائيــة معهــم  العناصــر 
األمــالك  وتخريــب  ومنشــآتها  الشــرطة  أفــراد وضبــاط  ضــد 

أبــراج ومحــوالت الكهربــاء. والمنشــآت العامــة، خاصــة 

 555 محاكمــة  العســكرية  الجنايــات  محكمــة  أجلــت   ■
متهمــا بتأســيس 43 خليــة عنقوديــة تابعــة لتنظيــم )داعــش( 
فــى القضيــة المعروفــة إعالميــا بـ»واليــة ســيناء 4« إلــى جلســة 

المتهميــن. الجــاري، لتعــذر حضــور  17 ديســمبر 

ربة منزل تشعل النار

فى سيارة طليقها

المتهمون فى قضية »خلية سيناء«

إشراف - محمود مراد
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نجوم أجانب

فوق هضبة 

الهرم.. والكينج 

يهرب للتجمع

حفالت رأس السنة بطعم

خريطة الغنا فى الكريسماس..

VIP شرم الشيخ للكبار فقط.. وأبوظبى

يســتعد نجــوم الغنــاء إلحيــاء حفــات رأس الســنة التــى 
ــذى  ــى اإلطــاق خــال هــذا الموســم ال ــر األهــم عل تعتب
البلــدان  مختلــف  فــى  الغنائيــة  الحفــات  فيــه  تنتشــر 
العربيــة واألوروبيــة، وبــدأ عــدد مــن نجــوم الغنــاء فــى 
الترتيــب لهــذه الحفــات وتحديــد وجهاتهــم. حيــث قــرر 
الكينــج محمــد منيــر إحيــاء حفــل غنائــى يــوم 31 ديســمبر 

ــع الخامــس. ــرى بالتجم ــادق الكب بأحــد الفن
ويأتــى هــذا الحفــل منــذ آخــر حفاتــه فــى افتتــاح 
مهرجــان الموســيقى العربيــة الــذى أقيــم فــى شــهر 

نوفمبــر الماضــى.
واتفقــت إحــدى شــركات الســياحة علــى تنظيــم 
  Katy Perry ــة ــة العالمي ــع النجم الحفــات م
إلحيــاء حفــل رأس الســنة فــى القاهــرة يــوم 31 
ديســمبر بمنطقــة أهرامــات الجيــزة، وذلــك 
األخيــر  ميادهــا  بعيــد  احتفلــت  أن  بعــد 

باألهرامــات.
ســيرين  اللبنانيــة  المطربــة  وتســتعد 

غنائــى،  حفــل  إلحيــاء  عبدالنــور، 
الشــهيرة  الكمــان  عازفــة  بمشــاركة 
حنيــن العلــم، ضمــن حفــات رأس 
الســنة فــى أحــد الفنــادق الشــهيرة 

الشــيخ. شــرم  بمدينــة 
الشــابة  الفنانــة  تحيــى  فيمــا 

حفاتهــا  أولــى  ســماحة  رنــا 
فــى العــام الجديــد بليلــة رأس 
الفنــادق  أحــد  فــى  الســنة 

دهــب. بمدينــة  الكبــرى 
ويشــترك نجــم الجيــل تامــر 

نانســى  الفنانــة  مــع  حســنى 

عجــرم فــى حفــل غنائــى ضخــم ليلــة رأس الســنة بجزيــرة 
الماريــة فــى أبوظبــى.

وتحيــى المطربــة نجــوى كــرم ســهرة غنائيــة ضمــن 
حفــات رأس الســنة 2020 فــى دولــة اإلمــارات العربيــة 
 31 يــوم  الشــامى  وليــد  المغنــى  بمشــاركة  المتحــدة 

الخيمــة. رأس  فــى  الحالــى  ديســمبر 
ــة رأس الســنة،  ــان راغــب عامــة حفــل ليل ويقــدم الفن
بالعاصمــة  الكبــرى  الفنــادق  بأحــد  ديســمبر   30 يــوم 

األردنيــة عمــان.
ــة  ــا ليل ــًا غنائًي ــورى، حف ــل كف ــى النجــم وائ ــا يحي فيم
رأس الســنة فــى أحــد الفنادق الكبــرى بالواليات المتحدة 
األمريكيــة، وبالتحديــد يــوم الثاثــاء 31 ديســمبر، ومــن 
ــه  ــًرا مــن أغاني ــه عــدًدا كبي المقــرر أن يقــدم مــن خال
القديمــة والجديــدة، منهــا »ياهــوا« و»حبيبــى اللــى 

بحبــه«.
الليثــى  محمــود  الشــعبى  المطــرب  ويســتعد     
إلحيــاء حفليــن غنائييــن بــرأس الســنة، األول 
ــوم  ــو، ي ــة ميان ــًدا بمدين ــا وتحدي فــى إيطالي
الجــارى،  ديســمبر   28 الموافــق  بت  ـ سـ ل ا
ــرى  ــادق الكب ــوم 31 بأحــد الفن ــى ي والثان

بالقاهــرة.
كمــا يحيــى المطــرب رامــى صبــرى 
سلســلة  ضمــن  ا  ـ ـ ًي ئ ا ن غ ًا  ـ ـ ف ح
حفــات المطربيــن فى رأس الســنة 
الجديــدة وذلــك يــوم الثاثــاء 31 
ديســمبر الجــارى داخــل أحــد 

فنــادق القاهــرة الكبــرى.
ويقــدم المطــرب وائــل جســار 
س  أ ر ة  ب ـ ـ س ا ن م ب ا  ـ ـ ًي ئ ا ن غ ا  ـ ـ ف ح

31 ديســمبر الجــارى فــى أحــد الفنــادق  ـنة يــوم  السـ
ـر الحفــل  ـرة، ومــن المقــرر أن يحضـ الكبــرى بالقاهـ

ـن. ـة والفنانيـ ـن الشــخصيات العامـ ـد مـ العديـ
ويحيــى النجــم اللبنانــى عاصــى الحانــى حفــًا غنائًيــا 
فــى ألمانيــا يــوم األربعــاء الموافــق 25 ديســمبر الحالــى، 
ومــن المقــرر أن يحضــر الحفــل العديــد مــن الجاليــات 
العربيــة والشــخصيات العامــة، كمــا يســافر الحانــى يــوم 
الجمعــة 27 ديســمبر الحالــى إلــى تركيــا إلحيــاء حفــل 
غنائــى هنــاك، وبعــد ذلــك يأتــى لمصــر إلحيــاء حفــل 
ــرى بمصــر  ــادق الكب ــوم رأس الســنة بأحــد الفن ــى ي غنائ

الجديــدة.
ويواصــل المطــرب الشــعبى أحمــد شــيبة سلســلة حفات 
رأس الســنة باحيــاء حفــل غنائــى فــى أحــد الفنــادق الكبــرى 
يــوم 31  الجديــدة  المطــار بمصــر  توان  يرا ـ ة شـ ـ بمنطقـ
ديســمبر الجــارى، ومــن المقــرر أن يقــدم شــيبة خــال 
الحفــل عــدًدا كبيــًرا مــن أغانيــه المميــزة، منهــا أغنيتــه 
الشــهيرة »آه لــو لعبــت يــا زهــر«، فيمــا تحيــى إليســا حفــل 
رأس الســنة بدولــة الكويــت فــى 2 ينايــر المقبــل وتقــدم 
خالــه باقــة متنوعــة مــن أغانيهــا المختلفــة، وفــى حــال 
انتهــاء تســجيل ألبومهــا الجديــد ســتقوم باإلعــان عــن 
ــن  ــم يحــدد عــدد م ــا ل ــل.. فيم ــه خــال هــذا الحف إطاق
النجــوم وجهتهــم إلحيــاء عــدد مــن الحفــات خــال موســم 

رأس الســنة، علــى رأســهم عمــرو ديــاب.

»كيتى بيرى«

Katy Perry  تحيى حفل 

رأس السنة فى القاهرة 

يوم 31 ديسمبر بمنطقة 

أهرامات الجيزة

نانسي عجرم 

تحيى حفالً بجزيرة 

المارية فى أبوظبى

الكينج يحيى 

حفالً غنائيًا 

يوم 31 ديسمبر 

بأحد الفنادق 

الكبرى بالتجمع 

الخامس

رنا سماحة تحيى أولى 

حفالتها فى العام الجديد 

بمدينة دهب

تامر حسنى يحيى

أولى حفالته فى العام 

الجديد باإلمارات
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األخيرة

تاريخ شوهته السينما

»عمارة يعقوبيان«

البواب: كل ما جاء فى الفيلم كذب وافتراء و»إحنا عمارة محترمة وليها تاريخ«
عمــارة يعقوبيــان الحقيقيــة هــى غيــر التــى تــم تصويرهــا فــى 
الفيلــم الشــهير للكاتــب عــاء األســوانى وال يســكنها حاتــم الرشــيدى 
ــى  ــة، وحت ــى الشــاذ جنســيا وال الحــاج عــزام ماســح االحذي الصحف
ســكان ســطحها لــم يكونــوا مــن الطبقــات المهمشــة، فلقــد بالــغ 
المؤلــف فــى االحــداث التــى تــدور داخــل العمــارة مــن قبــل ســكانها، 
لكــن الشــىء الوحيــد الــذى تناولــه المؤلــف مــن ارض الواقــع هــو ان 
عمــارة يعقوبيــان ســكنها باشــوات ووزراء وفئــات عاليــة مــن المجتمــع.

شــهدت عمــارة يعقوبيــان الحقيقيــة المتواجــدة بشــارع طلعت حرب 
العديــد مــن القصــص، منهــا قصــص باشــوات ونقــل ملكيتهــا لضبــاط 
ــث الشــقق  ــم توري ــم ت ــد موته ــو وســيدات مجتمــع، بع ــورة يولي ــد ث بع
ألوالدهــم وأحفادهــم، فمنهــم مــن ســافر إلــى الخــارج ومنهــم مــن 
هاجــر دون رجعــة ومنهــم مــن أّجرهــا لشــركات ســياحة ومراكــز طبيــة 

وبعضهــم مــن اغلقهــا لتعلقــه بذكريــات محفــورة داخــل جدرانهــا.
»عقوبيــان« تلــك هــى التحفــة الفنيــة التــى يطمــع كل مــن يراهــا فــى 
الســكن بداخلهــا، موقعهــا الحقيقــى بشــارع طلعــت حــرب وتعــد مــن 
ــان«  ــر »جاكــوب يعقوبي ــد، أسســها المليوني ــر وســط البل أعــرق عمائ
عميــد الجاليــة األرمنيــة عــام 1937 وكانــت تضــم ســكانا مــن ديانــات 

وأعــراق مختلفــة.
ــى آخــر نقطــة فــى  ــود إل ــان للصع ــق« داخــل عمــارة يعقوبي »الطري

ــارة وهــى الســطح. العم
ــن  ــا عــم صــدام حــارس العمــارة قائــا: طالعي ــة، قابلن  فــى البداي
لميــن يــا افنــدم؟؟ فتحدثنــا معــه كمســتأجرين يبحثــون عــن شــقة 
ــب الشــقق  ــد أن نعــرف أســعار االيجــار الشــهرى، فأجــاب: أغل ونري
هنــا متأجــرة، لشــركات وفنــادق وعــرب ويبلــغ االيجــار الشــهرى 

للشــقة 20 ألــف جنيــه، أمــا عــن مســاحة الشــقة فتعــد المســاحة 
الكليــة 210 أمتــار للشــقة وتحتــوى علــى خمــس غــرف نــوم و2 دورة 

ميــاه و5 بلكونــات.
وعندمــا تحدثنــا معــه عــن ارتفــاع االيجــار وطلبنــا منــه تخفيــف 
قيمتــه الشــهرية فأجــاب بــكل ســخرية: »انتــو داخليــن محــل خضــار« 
أصحــاب الشــقق ال يمكــن يقبلــوا بإيجــار أقــل مــن 20 ألــف جنيــه 

فــى الشــهر.     
وعندمــا ســألناه عــن أســعار االيجــار الشــهرى بالســطح، أجــاب 
وهــو متجاهــل النظــر إلينــا: ايجــار الغرفــة اليومــى 300 جنيــه وبتكــون 
مفروشــة فرشــا كامــا وبهــا حمــام وســرير ودوالب ويصلهــا مــاء وال 
يصعــد اليهــا األسانســير ألن العمــارة مكونــة مــن 6 أدوار واألسانســير 
ــوع  ــك ممن ــى ذل ــة إل ــى فقــط، وإضاف ــى الســتة أدوار األول ــد إل يصع
الصعــود مــن ســلم الطــوارئ »ســلم الخادميــن« قديمــا بســبب انــه 
خــاص بمطابــخ الشــقق، أمــا عــن اإليجــار الشــهرى لغــرف الســطح 

فيبلــغ 1500 جنيــه وتكــون مســاحة الغرفــة 3 أمتــار فــى 4.
وبعــد حديــث طويــل طلبنــا منــه الصعــود إلــى الســطح لنــرى الغرفــة 
علــى الطبيعــة، وبالفعــل نــادى الرجــل صاحــب الـــ60 عامــا علــى شــابا 
يقــرب عمــره مــن العشــرينيات يســكن معــه بنفــس الغرفــة ويســاعده 
فــى جلــب األشــياء مــن الخــارج لســكان العمــارة، وبالفعــل جــاء الشــاب 
ليصحبنــا داخــل العمــارة لنــرى الســطح وعنــد دخولنــا اعترضنــا علــى 
الصعــود باألسانســير وكأننــا مــن مرضــى فوبيــا المصاعــد لنــرى 
أدوار العمــارة مــن الداخــل، فعنــد الدخــول وجدنــا كلمــه يعقوبيــان 
مكتوبــة بخــط كبيــر اعلــى البوابــة ومنقوشــة باللغــة الاتينيــة ومزينــة 
ــد ان  ــا يري ــى الظــام وكأن صاحبه ــى تضــىء ف ــون« الت ــادة »النيل بم

يخلــد اســمه وملكيتــه علــى المبنــى لألبــد، وعنــد النظــر إلــى اليميــن 
وجدنــا زرعــا صناعيــا مرصوصــا علــى الحوائــط يعطــى للمدخــل 
شــكا جميــا، وفــي اليســار تجــد الفتــة مكتوبــا عليهــا »ممنــوع كتابــة 
أى إعــان علــى الحوائــط«، 6 أدوار شــاهدة علــى تاريــخ وســط 
البلــد بأكملــه، فعنــد الصعــود للــدور األول تجــد بــه ثــاث شــقق، 
ــى الســطح  ــود ال ــد الصع ــار، وعن مســاحة الشــقة الواحــدة 210 أمت
ــر، يســكنها العشــرات  ــف مت ــى مســاحة تتعــدى األل تجــد نفســك عل
مــن االســر وتملؤهــا الغــرف التــى تتعــدى الســبع غــرف، أمــا بالنســبة 
للحمــام فيشــترك بــه الجميــع مــن ســكان الســطح، واثنــاء جولتنــا 
بالســطح انتهزنــا فرصــة انشــغال الشــاب حــارس العقــار بهاتفــه 
المحمــول وســألنا أحــد ســكان الســطح عــن أبــرز المشــاكل التــى 
تواجههــم، فقــال: يعانــى ســكان ســطوح عمــارة يعقوبيــان الشــهيرة مــن 
عــدة مشــكات، أبرزهــا صعوبــة وصــول الميــاه نظــرا الرتفــاع طوابــق 
العمــارة التــى تبلــغ ســتة أدوار باإلضافــة إلــى أشــعة الشــمس الحارقــة 
فــى فتــرات الصيــف والبــرد الشــديد بفصــل الشــتاء، باإلضافــة إلــى 
ــات  ــر بعــض الخدم ــى وعــدم توفي ــى األعل ــد إل ــود المصع عــدم صع
مــن كهربــاء وميــاه وغيرهمــا الكثيــر، وعندمــا ســألناه عــن رأيــه فــى 
الفيلــم الشــهير عمــارة يعقوبيــان، قــال لنــا انــه مجــرد فيلــم وال يوجــد 
بالســطح مثــل تلــك المشــاهد الخليعــة حســب قولــه، معربــا عــن حزنــه 
ــث إن  ــار، حي ــى ذهــن المشــاهدين تجــاه العق ــا وصــل إل الشــديد لم
أحــداث الفيلــم ال تمــت بصلــة للواقــع الــذى شــاهده الجمهــور داخــل 

الســينمات.
وأضــاف علــى حديثــه الحــاج محمــد صاحــب الخمســين عامــا، 
واحــد مــن ســكان الســطح، أن العمــارة بهــا العديــد مــن المشــاكل 

الخدميــة مثــل الميــاه والكهربــاء وتنظيــف العقــار مــن الداخــل وعــدم 
مشــاركة أى مــن ســكان العمــارة فــى المصاريــف االضافيــة مثــل كهربــاء 
الســلم وصيانــة المصعــد وتنظيــف الســلم وغيرهــا مــن مشــاكل كثيــرة، 
مضيفــا: تواجهنــا كســكان فــى أن تلــك المصاريــف بســيطة تــكاد تكــون 
ــاك مــن يســكن بعشــرين  ــم، فهن ــة بالنســبة لايجــار الشــهرى له تافه
ــا إذا  ــا شــهريا، أم ــن ألف ــن يســكن بثاثي ــه شــهريا وآخــر م ــف جني أل
كان المســتأجر يســتخدم شــقته فــى نشــاط تجــارى فيتعــدى ايجــاره 
الشــهرى الخمســة وثاثيــن ألــف جنيــه شــهريا، ومــع ذلــك يتهربــون 
مــن دفــع مبالــغ اضافيــة بســيطة ال تتعــدى المئــة جنيــه، باالضافــة 
إلــى هروبنــا مــن تعامــد أشــعة الشــمس فــوق رؤوســنا وتأثرنــا بارتفــاع 
درجــات الحــرارة الشــديدة وموجــة الطقــس الســيئ، خاصــة مــع أجــواء 
الصيــام فــى شــهر رمضــان الكريــم، باإلضافــة إلــى مــرض أبنائنــا 
وتلــف بعــض أجهزتنــا المنزليــة، بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة، 
امــا بالنســبة لفصــل الشــتاء فنحــن نواجــه مشــاكل كثيــرة، منهــا كثــرة 

ــا نقــوم بمســحها. ــاه ممــا يجعلن ــاء الســطح بالمي األمطــار وامت
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