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جلســته  خــال  النــواب  مجلــس  وافــق 
ــال،  ــى عبدالع ــور عل ــة برئاســة الدكت العام
يــوم األحــد، علــى التعديــل الــوزارى المقــدم 
مــن الرئيــس عبدالفتــاح السيســى، والــذى 
تضمــن تعييــن الدكتــور مصطفــى مدبولــى، 
جانــب  إلــى  الــوزراء،  لمجلــس  رئيًســا 
تقلــده منصــب الوزيــر المختــص بشــئون 
بشــئون  المختــص  والوزيــر  االســتثمار، 

اإلدارى. اإلصــاح 
وضــم التعديــل الــوزارى الجديــد وزارتــى 
الســياحة واآلثــار مًعــا تحــت واليــة الدكتــور 
الســابق،  اآلثــار  وزيــر  العنانــى  خالــد 
للعــدل  وزيــًرا  مــروان  عمــر  والمستشــار 
وزيــر شــؤون  بعدمــا كان يشــغل منصــب 
الدكتــورة  أن  فــى حيــن  النــواب،  مجلــس 
منصبهــا  فــى  اســتمرت  الســعيد  هالــة 
كوزيــرة للتخطيــط والتنميــة االقتصاديــة، 
المشــاط،  رانيــا  الدكتــورة  تولــت  بينمــا 
توليهــا  مــن  بــداًل  الدولــى  التعــاون  وزارة 

الســياحة. وزارة 
وعلــى غيــر المتوقــع تــم تعييــن النائــب 
ــة  ــر الدول ــى منصــب وزي ــكل، ف أســامة هي
ــة  ــا للجن ــه رئيًس لإلعــام بالرغــم مــن كون
ــذا  ــار بالبرلمــان؛ ل الثقافــة واإلعــام واآلث
قــدم النائــب اســتقالته مــن مجلــس النــواب 
االحتياطــى  للمرشــح  المجــال  ليتــرك 
أن  أبوالعــزم  أحمــد حســن  بالقائمــة  لــه 

ــه  يقتنــص مقعــده بالبرلمــان، فــى حيــن أن
مــن المنتظــر إجــراء انتخابــات داخــل لجنــة 
الثقافــة بالمجلــس علــى منصــب الرئيــس.
اليميــن  ونوابهــم  الجــدد  الــوزراء  وأدى 
عبدالفتــاح  الرئيــس  أمــام  الدســتورية 
موافقــة  عقــب  األحــد  يــوم  السيســى، 
الــوزارى  التعديــل  قائمــة  علــى  المجلــس 
ــار محمــد  ــم الطي ــدة، وفــى مقدمته الجدي
منــار عنبــه وزيــر الطيــران المدنــى، ونيفين 
االجتماعــى،  التضامــن  وزيــرة  القبــاج 
والتــى كانــت تتولــى منصــب مســاعد وزيــرة 
التضامــن فــى عهــد غــادة والــى، كمــا أدى 
كل مــن الســيد محمــد مــرزوق القصيــر 
األراضــى،  واســتصاح  الزراعــة  وزيــر 
ونيفيــن عصــام الديــن حســن جامــع وزيــرة 
عــاء  والمستشــار  والصناعــة،  التجــارة 
الديــن فــؤاد الســيد أبوحســن وزيــر شــؤون 
الرئيــس  أمــام  القســم  النــواب،  مجلــس 

السيســى.
علــى  الجديــد  التعديــل  يقتصــر  ولــم 
 11 تعييــن  شــمل  حيــث  فقــط؛  الــوزراء 
غــادة  المهندســة  هــم:  وزيــر،  نائــب 
مصطفــى لبيــب عبدالغنــي أبوزيــد نائبــاً 
لوزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
والدكتــور  المؤسســى،  التطويــر  لشــؤون 
طــارق محمــد توفيــق أميــن نائبــاً لوزيــر 
الصحــة والســكان لشــؤون الســكان، إلــى 

جانــب الطيــار منتصــر منــاع ميهــوب نائــب 
ــور محمــد  ــر الطيــران المدنــى، والدكت وزي
ــى  ــم العال ــر التعلي ــب وزي أيمــن عاشــور نائ

الجامعــات. لشــؤون  العلمــى  والبحــث 
كمــا تــم تعييــن الدكتــور رضــا حجــازى، 
والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  لوزيــر  نائبــاً 
والدكتــور  المعلميــن،  لشــؤون  الفنــي 
لوزيــر  نائبــاً  ضاهــر،  محمــد  أحمــد 
التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــى لشــؤون 
المهنــدس  أمــا  التكنولوجــى،  التطــور 
نائبــاً  فأصبــح  خشــب،  الديــن  عــاء 
لوزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة لشــؤون 
الثــروة المعدنيــة، فــى حيــن أن المهنــدس 
مصطفــى إبراهيــم علــى الصيــاد، تقلــد 
منصــب نائــب وزيــر الزراعــة واســتصاح 
الحيوانيــة  الثــروة  لشــؤون  األراضــى 

والداجنــة. والســمكية 
إســماعيل  ســيد  الدكتــور  تولــى  بينمــا 
علــى أحمــد، منصــب نائــب وزيــر اإلســكان 
والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة لشــؤون 
البنيــة األساســية، فــى حيــن أن المهنــدس 
رأفــت عبدالعزيــز فهمــى هنــدى، أصبــح 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  لوزيــر  نائبــاً 
المعلومــات لشــؤون البنيــة التحتيــة، أمــا 
غــادة ســمير ســليمان علــى شــلبى، فتقلــدت 
واآلثــار  الســياحة  وزيــر  نائــب  منصــب 

الســياحة. لشــؤون 

محمــد  مكــرم  تصريــح  علــى  ورًدا 
ــم  ــى لتنظي أحمــد، رئيــس المجلــس األعل
اإلعــام، الــذى أكــد فيــه أن أســامة هيــكل 
وزيــر بــا وزارة؛ قــال نبيــل الجمــل، وكيــل 
والتشــريعية  الدســتورية  الشــؤون  لجنــة 
بمجلــس النــواب، إنــه ال يوجــد فــرق بيــن 
وزيــر الدولــة والوزيــر العــادى، الفتــا الــى 
أن العبــرة بــاألداء وال يوجــد فــرق فــى 
موجًهــا  االثنيــن،  بيــن  االختصاصــات 
ســؤااًل لمكــرم محمــد أحمــد: »هــل وزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس النــواب وزيــر بــا 

منصــب«؟
تصريــح  فــى  »الجمــل«،  وأوضــح 
تقــدم  هيــكل  أســامة  أن  لـ»الطريــق«، 
ال  لــذا  النــواب؛  مجلــس  مــن  باســتقالته 
منصبــه  مــع  قانونــى  تعــارض  أى  يوجــد 
الجديــد كوزيــر الدولــة لإلعــام، مشــيًرا 
لجنــة  فــى  انتخابــات  أنــه ســيجرى  إلــى 
منصــب  علــى  واآلثــار  واإلعــام  الثقافــة 
هيــكل،  أســامة  ســيخلف  الــذى  الرئيــس 
لكــن بالنســبة لمقعــده كنائــب فــى البرلمــان 
لــه  االحتياطــى  المرشــح  إدخــال  ســيتم 
ــردى مســتقل يترشــح  ــة وإذا كان ف بالقائم
آخــر فــى دائرتــه بعــد إجــراء انتخابــات 

. تكميليــة

حكاية الحارة الملعونة وأساطير الضريح المنسى

ماذا طلب المصريون من جوجل فى 2019؟

جمال عبدالحميد:

5 أجهزة مخابرات داخل البيوت المصرية
طريقتهم: نشر الشائعات.. وهدفهم هدم ثوابت الدولة

االبتزاز بالجنس
رجال يصورون زوجاتهم أثناء العالقة الحميمة

الطريق
تحذر

 »الطريق« تكشف تفاصيل التعديل الوزارى الجديد.. والملفات الساخنة على مكاتب 

الوزراء الجدد  كواليس معركة أسامة هيكل مع »مكرم محمد أحمد« على المقر

بعد مرور عام على »زيرو جمارك«.. نكشف 
سبب عدم انخفاض أسعار السيارات 

أمير عبدالحميد:

محمد الشناوى حارس
مصر األول و»جنش« األحق 

بحراسة عرين الزمالك عام األلم والفقدان واألرباح
2019

العبو الزمالك رجالة..
وكهربا أهان جماهير األبيض

الملحن مدين والموزع أحمد 
عادل فى »صالون الطريق«:

أغانى التوكتوك
نتاج الفوضى
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من بين أوراق اإلبداع جاء.. 
من قلب اإلخالص والنقاء ظهر.. 
من أجل الشباب وتثقيفهم كان.. 

ــة ال  ــز مضيئ ــة تمي ــل وأيقون ــل كام ــز جي رم
تنطفــئ..
النبيل..

نبيل فاروق.
منــذ مــا يقــرب مــن 35 عامــا، اقتحــم عالــم 
الخلــق،  دمــث  شــاب  طبيــب  الشــباب  أدب 
ــع  ــه ليترب ــداع مــا أهل ــح اإلب ــك مــن مفاتي امتل
علــى عــرش مملكــة الروايــات بالعديــد مــن 

المميــزة. األعمــال 
فريــق  مــع  يلمــع  فــاروق  نبيــل  اســم  بــدأ 
المخابــرات العلميــة الباســل الــذى خــاض - 
بقيــادة المقــدم »نــور الديــن محمــود«- أهــواال 
الموازيــة،  والعوالــم  والفضــاء  األرض  فــى 
اإلثــارة  فــرط  مــن  القــراء  أنفــاس  وحبــس 
أن  يلبــث  لــم  ثــم  المســتقبل«،  »ملــف  فــى 
ســحرهم ببطــل ظــل إلــى اآلن مــن العالمــات 
المميــزة فــى أدب الجاسوســية، وهــو »ن 1«.. 
ثمانينيــات  فــى  الشــباب  عنــد  اســم  أشــهر 
ــب بالرجــل.. »رجــل  ــرن العشــرين، والملق الق
المصــرى  المخابــرات  بطــل  المســتحيل«، 
العميــل  تحــت  مــن  البســاط  ســحب  الــذى 

بونــد«! »جيمــس 
»كوكتيــل  سلســلة  للشــباب  فــاروق  وقــدم 
2000«، ثــم أتبعهــا بشــقيقتها الصغــرى »زوم«، 
حيــث قــرأ الجيــل المحظــوظ بالرجــل وقتهــا 
أدبيــة  ثقافيــة،  »علميــة،  وجبــة  مــن  أكثــر 
وتكنولوجيــة« دســمة، ولــم يتــرك حقبــة أبطــال 
العــرب فذكرنــا بهــا فــى »فــارس األندلــس«، 
واســتمر فــى العديــد مــن اإلبداعــات التــى لــن 
تحتويهــا تلــك المســاحة المتواضعــة، لدرجــة 
خالــد  أحمــد  الدكتــور  الراحــل  الكاتــب  أن 
توفيــق وصفــه بأنــه شــديد األهميــة إلــى حــد 
ال يوصــف، وأثــر فــى الشــباب بشــكل لــم يقــدر 

أن يفعلــه »دستويفســكى« نفســه.
ومــن أهــم هدايــا نبيــل فــاروق لجيــل كامــل، 
توفيــق  خالــد  أحمــد  للراحــل  دعمــه  هــو 
الــذى لمــع نجمــه بشــده بعــد أن زكاه أديــب 
المســتحيل ولــم يخــش أن ينافســه فــى مجاله.

وكمــا هــى الحيــاة دومــا، ال يخلــو النجــاح من 
بعــض المنغصــات، ولذلــك مــر الرجــل النبيــل 
الــذى يتمتــع بوفــاء غيــر عــادى لتالميــذه مــن 
القــراء قبــل أســاتذته، بأكثــر مــن أزمــة صحيــة 
ــم  ــه ل ــة، إال أن ــرة قليل ــذ فت مؤلمــة، آخرهــا من
ــى مكالمــات محبيــه  ــرد عل ــع مــرة عــن ال يمتن
ــر بفضــل إبداعــه، لتشــعر  ــوا الكثي ممــن تعلم
دومــا بأنــه يعرفــك منــذ زمــن ويخصــك بالــود 

وحــدك.
اللــه  شــفاك  العزيــز..  أســتاذى  شــكرا 

دومــا. حياتنــا  بــك  وأنــار  وعافــاك 

نبيل فاروق..
ملك روايات الشباب

حواديت

بوسى ابوالعز -  نورا ابوالعز

أدار الندوة - دعاء محمد 
أعدها للنشر - عبدالعليم محمود 

د.أبوالفضل اإلسناوى

ألزمتنــى رســالة جاءتنــى مــن بقــال تمويــن 
فــى واحــدة مــن محافظــات الصعيــد، والتــى 
يشــتكى فيهــا مــن تأخــر وصول مقررات الســلع 
التموينيــة عــن بعــض مناطــق محافظتــه- بــأن 
يكــون عنــوان مقالــى هــذا األســبوع، هــو »هــل 

مــن مزيــد للصعيــد«؟
»بالمزيــد«  أقصــد  ال  أننــى  إلــى  وأشــير 
المزيــد مــن الســلع، بــل المزيــد مــن المجمعات 
بيــع  ومنافــذ  والمخــازن،  االســتهالكية، 
البعيــدة.  التجزئــة فــى محافظــات الصعيــد 
ربمــا يكــون صاحــب الرســالة صادًقــا أو غيــر 
ذلــك، لكــن توصيلهــا إلــى ولــى األمــر، وهــو 
الشــركة المصريــة لتجــارة الجملــة، صاحبــة 
كان  الصعيــد،  محافظــات  فــى  المســؤولية 
الوقــت  فــى  إلزاًمــا  يمثــل  بــل   ، علــىَّ واجًبــا 
نفســه، خاصــة أننــى جعلــت عنــوان مقالــى، 
هــو: »طلــب إحاطــة«- أى منبــر وحلقــة وصــل 

والمســؤول. المواطــن  بيــن 
تبذلــه  الــذى  الــدور  مســتوى  يكــن  مهمــا 
الشــركة المصريــة لتجــارة الجملــة فــى الفتــرة 
وقيامهــا  الصعيــد،  بمحافظــات  األخيــرة 
الجملــة،  مخــازن  مــن  كبيــر  عــدد  بإنشــاء 
وافتتــاح العديــد مــن منافــذ البيــع فــى المــدن 
والمراكــز، فــإن هــذا ال يمنعنــى مــن طــرح عــدة 
ــغ عــدد المجمعــات  تســاؤالت، أهمهــا: كــم يبل
االســتهالكية، والمخــازن، ومنافــذ بيــع التجزئة 
محافظــات  فــى  التمويــن  وزارة  تتبــع  التــى 
الصعيــد؟ وكــم تبلــغ نســبتها مقارنــة بالقاهــرة 

القنــاة؟ والدلتــا ومحافظــات 
وإذا كانــت الشــركة المصريــة لتجارة الجملة 
فــرع تجزئــة، و900  إنشــاء 161  اســتطاعت 
فــرع جملــة ومخــزن فــى محافظــات الصعيــد، 
ــا، خاصــة أن  ــه إدارته ــد تشــكر علي وهــذا جه
محافظــات الصعيــد، وبالتحديــد محافظــات 
الجنــوب، لــم تكــن تــرى تلــك المنافــذ قبــل 
غيــر  يعتبــر  العــدد  هــذا  أن  إال  ســنوات،   4
تلــك  أن  خاصــة  الراهــن،  الوقــت  فــى  كاف 
الجغرافــى.  باالمتــداد  تتميــز  المحافظــات 
كمــا أنــه مــن الضــرورى علــى الشــركة، وهــذا 
ــه شــكوى المرســل، تطبيــق  جــزء آخــر تضمنت
المحافظــات  بيــن  عــادل  جغرافــى  توزيــع 
ــى يجــد المواطــن  وبيــن المراكــز والمــدن، حت
الصعيــدى أســوقا جديــدة ومنضبطــة تمكنــه 

مــن الهــرب مــن اســتغالل تجــار الســوق.

المزيد للصعيد

طلب إحاطة

الفــن هــو مــرآة المجتمــع، فــإذا أردت أن تتعــرف 
علــى مجتمــع مــا فعليــك بالتفتيــش فــى الفــن الــذى 
يقدمــه، والفــن ليــس التمثيــل فــى الســينما أو الدرامــا 
فقــط، بــل الفــن أيضــاً فــى الرســم والمبدعيــن فــى 
الكتابــة والغنــاء، فالموســيقى أســمى مــن أن تكــون أداة 
للهــو والســرور، فهــى تطهيــر للنفــوس وراحــة للقلــوب، 
صنــاع  عالــم  اقتحــام  علــى  »الطريــق«  فحرصــت 
الغنــاء، وذلــك مــن خــالل نــدوة حضرهــا عمالقــة فــى 
عالمهــم اإلبداعــى، وهــم الجنــود المجهولــون شــيئاً مــا 

ــن والمــوزع أحمــد عــادل. ــور، الملحــن مدي للجمه
بــدأ الحــوار بالتحــدث عــن آخــر أعمالهمــا ســواء 
التــى انتهــت أو التــى مــازال العمــل عليهــا مســتمرا 

ولــم تظهــر للنــور.
نــدوة   خــالل  عــادل،  أحمــد  المــوزع  فتحــدث 
حياتــك«،  فــى  إيــه  »عامــل  أغنيــة  عــن  »الطريــق«، 
قائــالً: الفكــرة بــدأت مــن عنــد مريــم عامــر منيــب، 
حيــث حرصــت علــى تقديــم ديــو فــى ذكــرى رحيــل 
والدهــا، فاتجهــت لتامــر حســين، وأهــم حاجــة اننــا 
كنــا نحافــظ علــى طبقــة صــوت الراحــل ولكــن مريــم 
تعبــت شــوية ألن صــوت الرجــل يختلــف تمامــاً عــن 
صــوت البنــت ولكــن بالتمريــن اســتطعنا أن نوصلهــا 

والدهــا. لطبقــة 
وأضــاف »أنــا بحــب التنــوع الفنــى، بحــس أنــه بيشــبع 
الرغبــة بتاعتــى كفنــان، وبحــب اشــتغل علــى األغنيــة 

بتفاصيلهــا، ســواء درامــا أو شــعبى أو حزينــة«.
ــدأ  ــه ب ــاب، أوضــح أن ــه مــع المطــرب دي وعــن تعاون
التعــاون معــه فــى كليــب »100 وش« التــى شــارك فــى 
غنائهــا تامــر حســنى، ديــاب، أحمــد شــيبه، مصطفــى 
حجــاج، وبعدهــا قــرر ديــاب أن نتعــاون ســوياً، وأســفر 

ذلــك التعــاون عــن أغنيــة »فاكرهــم جدعــان«.
التعــاون  ينتظــر  أنــه  فأكــد  مديــن  الملحــن  أمــا 
مــع إليســا كل عــام، واأللبــوم الجديــد هــو األلبــوم 
الخامــس، وكل مــا عــدد التعــاون فــى األغانــى بيزيــد 
ولكــن  أكبــر،  بيبقــى  النجــاح  فــى  التحــدى  مــا  كل 
ــة  ــه حاجــة مختلفــة، أغني ــد هيكــون في ــوم الجدي األلب
لــون  مــش  ألنهــا  جديــدة  حاجــة  مــت«  »هاعتبــرك 
ــر مــا  ــت قصــادى« مــن كت ــة »وأن إليســا أصــال، وأغني

أنــا بحبهــا كنــت هغنيهــا.
»دا  مديــن  قــال  األلبــوم،  طــرح  موعــد  وعــن 
ــا ألن إليســا  ــة شــوية عــن كل ألبوماته ــه مختلف ظروف
ــر  ــاً غي ــورة فــى بلدهــا، وسياســياً واقتصادي عندهــا ث
مســتقرين، وهــى نفســها غيــر مســتقرة حتــى قــرار 
اتعالجــت منــه، وحاجــات  اللــى  االعتــزال ومرضهــا 
كتيــر متخلنيــش أقــول إن فــى حاجــة أكيــدة. ولكــن 
برغــم كل كــدا أنــا مشــوفتش فــى حياتــى فنانــا يمتلــك 
والتصالــح  والعزيمــة  واالصــرار  الصمــود  هــذا  كل 
النفســى مــع النــاس ومــع نفســها وعلــى قــد مــا تقــدر 
فــى ظــل كل الظــروف المحيطــة بيهــا بتحــاول تشــتغل 

ــة«. ــن طاق ــك م ــا تمل ــكل م ب
وعــن تأخــر خوضــه تجربــة الغنــاء قــال مديــن، »أنــا 
مــش مأجــل بــس كل مــا أحضــر حاجــه بتتاخــد منــى، 
زى مثــال إليســا، تامــر عاشــور، عمــرو ديــاب، وبــدون 
ــن  وجــود ســبب، آخــر واحــدة«، وأضــاف »األغــرب م
كــدا أنــى كل مــا أبــدأ اشــتغل مــع مطــرب بيبقــا عايــز 

ــت  ــى )ال أن ــى قال ــع حماق ــى أول شــغلى م ــى، ف ينتجل
الزم أنتجلــك(، وتامــر حســنى نفــس الــكالم، وغيرهــم 

مصطفــى قمــر، هشــام عبــاس«.
قــال  الشــعبية،  المهرجانــات  فــى  رأيهمــا  وعــن 
أغنيــة  أقــدم  »اســتحالة  عــادل،  أحمــد  المــوزع 
بطريقــة المهرجانــات الشــعبية، ألنــى مــش عــارف 
موجــودة  حالــة  ولكنهــا  األســاس،  مــن  كفــن  أقيمــه 
داعــش  زى  الدنيــا،  فــى  متواجــدة  حاجــة  أى  زى 
ــا  ــال، وهــو مــن الظواهــر المســتجدة، ولألســف أن مث
يحتــوى  ال  ولكنــه  الموســيقية  الناحيــة  مــن  بتناولــه 
حاجــة  طلعــت  الثــورة  بعــد  موســيقية،  نوتــة  علــى 
الطريقــة ظهــرت  نفــس  وعلــى  )التوكتــوك(  اســمها 

المهرجانــات«.
وأضــاف عــادل: »الفكــرة أنــى مــش ســامع نــوت 
والــكالم غيــر مفهــوم، ولكــن ممكــن يتعلمــوا ويدرســوا، 
بعــض،  فــى  بتخبــط  معــدن  حاجــات  بســمع  ألنــى 
والكلمــات بتتقــال عليــه، وال يصلــح للتقييــم فنيــاً«.
بينمــا قــال مديــن، »المهرجانــات علــى قــد نجاحهــا 
والــذى أعتبــره نجاحــا مســتفزا، علــى حــد تعبيــره، 

ولكــن ســبب ظهــور المهرجــان جــاء بعــد ثــورة ينايــر، 
لتراجــع صنــاع األغانــى عــن تقديــم األغانــى الفرحانــة 
ــراح، وحــدد  ــى األف ــور بيحــب يســمعها ف ــى الجمه الل

فئتهــم واصفهــم بالفئــة اللــى عايــزه تهيــس«.
واســتطرد »الســبب الثانــى يرجــع لســهولة الصناعــة 
حيــث إن لحنهــا ممكــن يكــون مســروق وعلــى ســبيل 
المثــال شــوفنا أغانــى لشــاكر، وكان لحنهــا مســروق 
تمامــاً، ولكــن اللــى بيحــدد النــوع إذا كان مهرجانــا أو 
غيــره هــو التوزيــع، ولكــن انتقــادى له يتمثــل فى التوزيع 
ولكــن األلحــان متواجــدة بشــكل متــداول، وعلــى ســبيل 
المثــال مهرجــان »مافيــا« لمحمــد رمضــان، وعجبتنــى 
التجربــة ألنهــا حالــة يمكــن تفســيرها، وفــى نفــس 
اإلطــار ظهــور األغانــى الــراب، ولكــن كانــت حاجــة 
رهيبــة جــداً، ألنهــا حالــة فنيــة يمكــن تحليلهــا، ويوجــد 

جمــل وأفــكار متصلــة ببعــض«.
وجهــت  اللــى  النــاس  بنتقــد  »أنــا  مديــن:  وتابــع 
تنتقــدوا  إزاى  )أنتــوا  وبقولهــم  لرمضــان،  انتقــادا 
حاجــة ناجحــة، اعملــوا زيــه حاجــه ناجحــة وبعــد كــدا 
قولــوا إحنــا مبننجحــش ليــه(، ولكــن اللــى بيضايقنــى 
أنــه تنجــح حاجــة فيهــا اســفاف وال ترتقــى بفكــرة أننــا 

نعتبرهــا أغنيــة أو فــن«.
أيضــاً  جــاء  المهرجانــات  انتشــار  أن  إلــى  ولفــت 
الموســيقية،  األصــوات  اســتخدام  ســهولة  بســبب 
»يعنــى أى حــد بيــدوس علــى زرار فبيطلــع مقســوم 
فخــالص المهرجــان طلــع، وأى حــد بيســجل ودا اللــى 

خلــى اإلنتــاج بقــا أســرع بكتيــر«.
واســتكمل مديــن: »أنــا عشــان أســجل أغنيــة باخــد 
دا  وكل  ومكســاج  وماســتر  ميكــس  مــن  كبيــر  وقــت 
ــة  ــرة، وكل دا عشــان أغني ــوس كتي ــه فل بيتصــرف علي
مكونــة مــن 3 دقائــق، بينمــا صنــاع المهرجــان ممكــن 
ــى نفــس المــدة«، واســتفاض فــى  ــى ف ينتجــوا 5 أغان
الحدبــث »لكــن هــى ظاهــرة والبــد مــن تقنينهــا، ولكــن 
ــة بــكل مــا يضــر  نقابــة الموســيقيين علــى درايــة كامل

ــة«. ــك القــرار لهــم فــى النهاي وينفــع ولذل

الملحن مدين والموزع أحمد عادل فى »صالون الطريق«:

 الملحن مدين: »تطور العصر هو اللى بيواكب عمرو دياب«

 أقول لمنتقدى األسطورة: اعملوا زيه األول وبعد كدا اتكلموا

أغانى التوكتوك نتاج الفوضى

علــى بعــد عشــرات المتــرات مــن مســجد الظاهــر 
بيبــرس بحــى الظاهــر وتحديــدا بالقــرب مــن بــاب 
ــه  الشــعرية، تجــد نفســك أمــام مقــام ســيدى عبدالل
بــن الحســين بــن علــى المنســى، أحــد أهــم أشــهر 
المــرور  فعنــد  الشــعرية،  وبــاب  الحســين  مقامــات 
يهوديــا  ومعبــدا  كنيســة  تجــد  المنســى  بشــارع 
وبعــد  الشــارع  منتصــف  فــى  أخــرى،  كنيســة  ثــم 
مــن  منــزال قديمــا كان ألعيــان  تجــد  كيلــو  نصــف 
الملكيــة حتــى  ومــازال مجهــول  اليهوديــة  الطائفــة 
االن، باإلضافــة إلــى العديــد مــن األبنيــة والمنــازل 
المهجــورة بالحــى التــى أصبحــت »مهجــورة« وضمتهــا 
هيئــة اآلثــار نســبة إلــى اعمارهــا التــى تجــاوزت المئــة 
ــك  ــى ذل ــا منســى ف ــكل شــىء هن ــا، ف وخمســين عام
الشــارع، حتــى المــارة والســكان يجهلــون الكثيــر مــن 

حكايــات كل مبنــى وعقــار بالشــارع.
شارع المنسى

المقــام  أو  الضريــح  يقــع  مســمى،  علــى  اســم 
وســط الشــارع وتمــت تســمية الشــارع باســمه، مقــام 
المنســى، هــو مقــام منســى بالفعــل مخطــوط باللــون 
األخضــر واللــون األبيــض، فــال أحــد يعلــم تاريخــه وال 
قصتــه إال القليــل مــن الســكان المجاوريــن لــه، فــكل 
مــا تســتطيع أن تصــل إليــه مــن معلومــات تســاعدك 
للوصــول إلــى تاريخــه هــى لوحــة علــى جــدار المقــام 
بــن  عبداللــه  ســيدى  »مقــام  عبــارة  عليهــا  مــدون 
الحســين بــن علــى المنســى« وعبــارة أخــرى مــدون 

ــة. ــات قرآني ــا آي عليه
عنــد الدخــول إلــى المقــام تجد نفســك أمــام ضريح 
»محمــد عبداللــه الحســين« المعــروف بـ»المنســى«، 
وتجــد لوحــة مــن الرخــام تضيــف إلــى معلوماتــك 
هجريــا«،   68 ســنة  شــعبان   26 فــى  »مولــود  أنــه 
ــر  ــى عــام 2006، كتبهــا الفقي ــات شــعر، تعــود ال وأبي
ــى  ــه تعالــى محمــد محمــد بيومــى احــد مرتل ــى الل ال
الذكــر والمــدح اهــداء لســيدى عبداللــه بــن الحســين 

المنســى وتخليــدا لذكــراه، حيــث تقــول االبيــات »أنــا 
المنســى فــى دنيــا مرقــى بــذور الحــب تنبــت باختفــاء 
ويكفينــى انشــغالى بذكــر ربــى عــن األغيــار وفتــون 
ــه يذكرنــى بمــأل وأمــالك تعالــت فــى  البــالء لعــل الل
اللــه  يالقــى  وفــد  بركــب  وأُبعــث محشــرا  الســماء 
علــى  دومــا  وتســليمه  اللــه  احتفــاء صــالة  بعظيــم 
مهــدى الخالئــق بالضيــاء وال وصحــب للشــرع عونــا 
ورمــزا للتفانــى والوفــاء« تلــك هــى الكلمــات التــى 
حــاول البســطاء والفقــراء التعبيــر بهــا عــن حبهــم 

الشــديد آلل البيــت واصحــاب الكرامــات.
وبالرغــم مــن جهــل المــارة بتاريخــه إال أن لذلــك 
المقــام شــعبية كبيــرة ويلتفــت إليــه الجميــع ينظــرون 

ــول دعواهــم. ــه وقب ــن كرامات ــه وطالبي إلي
أساطير

المقــام  ذلــك  أن  حــول  األقاويــل  بعــض  تــرددت 
يرجــع لرجــل مــن »آل البيــت« كان يبحــث عــن منــزل 
عمتــه وعمــه الحســين رضــى اللــه عنهمــا وارضاهــم 
ونســى  طريقــه  ضــل  منزلهــم  عــن  بحثــه  وأثنــاء 

مســكنهم، فســكن فــى الشــارع وتمــت تســمية الشــارع 
باســمه وبعــد مماتــه أصبــح الشــارع منســيا وال يعلــم 
الكثيــر عنــه شــيئا، وهنــاك أقاويــل أخــرى حــول قصــه 
المنســى، تحكــى تفاصيــل مختلفــة تمامــا مثــل أن 
المنســى شــخصية اســطورية وغامضــة كان يســكن 
بالشــارع وكان النيــل يمــر بالقــرب مــن الحــى، فتــرك 
المنســى كل مــن حولــه فــى مجلســه، ثــم اختفــى دون 
ــزل  ــه ن ــال البعــض إن ــن ذهــب، وق ــرف أحــد أي أن يع
»البحــر« القريــب مــن الحــى واختفــى هنــاك، فنســى 
الجميــع أيــن ذهــب وكيــف؟ فأصبــح مكانــه مهجــورا 
ومنســيا، وبعــد اختفائــه قــرروا تشــييد مقــام بالحــى 

ــا. الــذى ســكنه ليشــهد انــه عــاش هن
أصحــاب  مــن  إنــه  تقــول  أخــرى  روايــة  وثمــة 
الكرامــات بســبب أن الحــى قــرر هــدم المقــام وعنــد 
البــدء فــى تنفيــذ الهــدم توفــى أحــد العامليــن بالهــدم 
فــى نفــس اليــوم وبعدهــا بيوميــن أصيــب عامــل آخــر 
بكســر فــى ضلــع مــن ضلــوع صــدره، دون أى ســبب، 
فلــكل مــن الســكان المجاوريــن للمقــام قصــة مختلفــة 

وتاريخــه..  المقــام  عــن  يرويهــا  للجــدل  ومثيــرة 
ــواه ســكان  ــن أف ــق« ترصــد قصــه المنســى م »الطري

الحــى .
يقــول عــم منصــور صاحــب نصبــة شــاى بجــوار 
مــن  كثيــر  حولــه  نســج  المقــام  ذلــك  إن  المقــام، 
ــوم  ــة مختلفــة وكل ي ــوم اســمع حكاي ــات »كل ي الحكاي
أرى أشــخاصا يأتــون إليــه مــن جميــع المحافظــات 
يبكــون ويشــتكون لــه دون أن يعرفــوا مــن هــو ســيدى 
اإلمــام المنســى، فأنــا هنــا منــذ ثالثيــن عامــا وال 
اعــرف عــن ذلــك الضريــح ســوى أنه لشــخص صاحب 
كرامــات وقريــب لالمــام الحســين رضــى اللــه عنــه 
وارضــاه، لكــن اســيادنا الصالحيــن والمداحيــن قالــوا 
بأنــه هــو ابــن موالنــا الحســين واخــو ســيدى علــى 
الخــواص رضــى اللــه تعالــى، فهنــاك كبــار مــن الــزوار 
ــد  ــون إن لســيدنا الحســين ســتة مــن الرجــال ق يقول
انجبهــم رضــى اللــه عنهــم، منهــم ســيدى محمــد وأنــه 
ــى  ــى مصــر وقــد انتقــل إل ــب إل ــى مــع الســيدة زين أت
الرفيــق األعلــى بعمــر الثالثــة عشــر عامــا واشــتهر 
عنــد الصالحيــن بالمنســى لعــدم مجــىء ذكــره فــى 
الكتــب تذكــر كثيــرا عنــه، بينمــا كالم الصالحيــن هــو 

ــم. ــه له ــون اال بنطــق الل ــم ال ينطق ــكالم ألنه أدق ال
والتقــط الحــاج محمــود األزهــرى صاحب الســبعين 
عامــا والــذى يســكن بجــوار المقــام، طــرف الحديــث 
ــام ســوى  ــك المق ــم شــيئا عــن ذل ــه ال يعل ــف أن ليضي
أنــه رجــل مــن آل البيــت ســكن هنــا فــى الشــارع لكنــه 
نســى ونســيت قصتــه ولــم يحــظ باهتمــام كمــا حصــل 
ــه وعمــه  ــارة عمت ــا لزي ــى إلــى هن ــه آل البيــت وأت علي
وأصبــح  وأرضاهــم،  عنهمــا  اللــه  رضــى  الحســين 
منســيا، مســتطردا »هــذا كل مــا أعرفــه عــن ذلــك 

المقــام«.

سلطان الضاهر
الضريح »المنسى«.. حكايات وأساطير وألغاز
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عبدالرحمن منير

منار مجدى

مخاطر  من  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  حذر 
شبكات التواصل االجتماعى، وذلك خالل جلسة »الذكاء 
فعاليات  ضمن  المتحكم«،  من  والبشر:  االصطناعى 
أن  مؤكًدا   ،2019 العالم  شباب  لمنتدى  الثانى  اليوم 
المنصات  هذه  تستخدم  دولية  مخابرات  أجهزة  هناك 

إليذاء الدول التى تخرج عن الصف.
ونوه الرئيس السيسى إلى أنه يسعى إلى رفع الوعى 
التواصل  شبكات  مخاطر  من  المصرى  الشعب  لدى 
سيؤثر  التكنولوجى  التقدم  أن  إلى  مشيرا  االجتماعى، 
على الشعب، ولكن البد أن نكون على وعى ودراية به، 

حتى نتجنب مخاطره.
ونظرا لموقع مصر االستراتيجى، ودورها الفعال فى 
المنطقة العربية واإلفريقية والشرق األوسط، واستقرار 
هذه المناطق مرهون باستقرار القاهرة، لذلك تتربص 
تسخر  التى  واإلقليمية،  الدولية  القوى  من  العديد  بها 
أجهزة استخباراتها لبث الفوضى فى مصر والتأثير على 
قيامها  عن  إلبعادها  وذلك  القومى،  وأمنها  استقرارها 

بالدور التوازنى فى المنطقة.
واستقرار  أمن  تستهدف  دولية  استخبارات  أجهزة 

مصر باستخدام شبكات التواصل االجتماعى
تستهدف  التى  االستخبارات  أجهزة  قائمة  تضم 
عقول المصريين، جهاز االستخبارات التركى والقطرى 

واإلسرائيلى والبريطانى واألمريكى.
شبكات  الخمسة،  االستخبارات  أجهزة  وتستخدم 
التواصل االجتماعى إلثارة الرأى العام المصرى، وإشعال 
نار الفتنة بين أفراد الشعب، ومحاولة خلق أزمات وذلك 

لتعطيل حركة التنمية التى تشهدها البالد.
الدول  لهذه  التابعة  االستخبارت  أجهزة  وتقوم 
الصفحات  من  عدد  خالل  من  الشباب  باستقطاب 
والحسابات المزيفة على شبكات التواصل االجتماعى، 
لتستخدمهم كأداة لتخريب بالدهم، وذلك فى سبيل بث 
لهم  يسمح  الذى  األمر  المصرية،  الدولة  فى  الفوضى 
بتحقيق أحالمهم التوسعية واالستعمارية فى المنطقة.

أجهزة  تنفذها  التى  المؤامرات  أهم  سنوضح 
واإلسرائيلية  والقطرية  التركية  االستخبارات 
والبريطانية واألمريكية، ضد مصر من خالل استخدام 

شبكات التواصل االجتماعى:
أوال: جهاز االستخبارات التركى الذى يطلق عليه 

»MIT«
من  العديد  التركى  االستخبارات  جهاز  يحيك   
شبكات  استخدام  خالل  من  مصر،  ضد  المؤامرات 
القنوات  من  العديد  وإطالق  االجتماعى،  التواصل 
التلفزيونية الموجهة للتحريض ضد القاهرة، وذلك لبث 

الفوضى عبر عناصر جماعة اإلخوان »اإلرهابية«.
الجماعة   »MIT« التركي ويدعم جهاز االستخبارات 
اإلرهابية، وذلك فى سبيل تحقيق هدف بالده فى إنشاء 
لها،  تابعة  والية  مصر  تكون  وأن  العثمانية،  الخالفة 
لكن هذا الحلم سقط مع قيام ثورة الـ30 من يوليو عام 
2013، ولكن تركيا لم تتهاون ولو للحظة فى مؤامراتها 
جماعة  رموز  من  عدد  باستضافة  فقامت  مصر،  ضد 
العديد  دشنوا  الذين  أراضيها،  على  اإلرهابية  اإلخوان 
من القنوات الفضائية ليبثوا من خاللها سمومهم ضد 

مصر.
ومن أهم هذه القنوات الفضائية »قناة مكملين، وقناة 
اإلعالميين  من  عدد  تمويل  إلى  باإلضافة  الشرق«، 
الذين يعملون فى هذه القنوات، مثل معتز مطر، محمد 
ناصر، باإلضافة إلى دعمهم الواضح أليمن نور، وذلك 
مصر،  فى  الحكم  مقاليد  على  للسيطرة  منهم  سعيا 
لتصبح المنطقة خالية أمامهم، مما يسمح لهم بتنفيذ 

مخططاتهم التوسعية، والسيطرة على ثروات الدول، فى 
سبيل أن تكون أنقرة هى الرائدة فى المنطقة، وتحقيق 

حلم دولة الخالفة.
ولم تكتف تركيا بذلك، حيث إنها سعت لترويج آالف 
االجتماعى  التواصل  شبكات  باستخدام  اإلشاعات 
فى مصر،  الفوضى  بث  فى سبيل  المغرضة،  وقنواتها 
الشباب  وإغراء  المنطقة،  فى  لمخططاتها  والترويج 
وعودة  اإلسالمية،  الدول  توحيد  إلى  تسعى  أنقرة  بأن 
التعاون  من  الرغم  على  األقصى،  وتحرير  الخالفة 
التى  المزاعم  هذه  ينافى  الذى  اإلسرائيلى  التركى 

تنشرها أنقرة.
ثانيا: جهاز االستخبارات القطرى يدعم اإلرهابيين فى 

سيناء
من  العديد  القطري  االستخبارات  جهاز  يحيك 
بل هناك  المؤامرات ضد مصر، وليس مصر وحدها، 
العديد من الدول العربية، وذلك فى سبيل تحقيق حلم 

خارطة الشرق األوسط الجديد، بالتعاون الواضح مع 
تركيا.

القطرى  الدعم  هو  المؤامرات،  هذه  وأهم 
إلى  باإلضافة  اإلرهابية،  اإلخوان  لجماعة 
سيناء، حيث  فى  المتطرفة  للجماعات  دعمها 
كشف الجيش المصرى عن العديد من األسلحة 
القطرى،  العلم  عليها  يظهر  التى  والمعدات 
التى  األخرى  األدلة  من  الكثير  إلى  باإلضافة 
لم تكشف عنها المخابرات المصرية، باإلضافة 
إلى استضافة الدوحة للعديد من رموز جماعة 

اإلخوان اإلرهابية الصادر بحقهم أحكام قضائية، 
مصر  دفع  الذى  األمر  لمصر،  تسليمهم  ورفض 

قرار  اتخاذ  إلى  والبحرين،  واإلمارات  والسعودية 
مقاطعة قطر، بعد ثبوت تورطها فى مخططات إرهابية 

ضد هذه الدول.
ولم تكتف قطر بذلك، لكنها ركزت سمومها على مصر 

من خالل قناة الجزيرة القطرية، واستخدامها فى نشر 
فى  الفوضى  بث  إلى  تهدف  التى  والشائعات  األكاذيب 
التواصل  مصر، واستقطاب الشباب من خالل شبكات 
االجتماعى، فى محاولة منها لتجنيد شباب مصر ضد 

بلدهم.
ثالثا: الموساد اإلسرائيلى يخترق حسابات المصريين 

ويسرق معلوماتهم 
التواصل  شبكات  اإلسرائيلى  الموساد  يستخدم 
خالل  من  وذلك  الشباب،  الستقطاب  االجتماعى 
شبكات  على  المزيفة،  الصفحات  من  عدد  استخدام 
والترويج  الشائعات  لنشر  وذلك  االجتماعى،  التواصل 

لها، األمر الذى يؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق فى الشارع 
المصرى.

اإلسرائيلى  االستخبارات  جهاز  عن  المعروف  ومن 
اإللكترونى  التجسس  لتكنولوجيا  تطويره  »الموساد«، 
والهاكر، األمر الذى يمكّنه من اختراق حسابات الكثير 
من الحسابات الخاصة باألفراد المصريين، ويستخدمها 

ضدهم، ويحاول تجنيدهم بها.
»MI6« رابعا: جهاز االستخبارات البريطاني

لم تسلم مصر من جهاز االستخبارات البريطانى فى 
ظل اصرار لندن على مناصبة القاهرة العداء تاريخيا، 
مصر،  فى  التنمية  عجلة  وتعطيل  البلبلة  إثارة  بهدف 
الفوضى،  لنشر  االجتماعى  التواصل  شبكات  ويستغل 

واستقطاب الشباب.
الجهاز  لهذا  بالنسية  التواصل  مواقع  أهمية  وتجلت 
فى إسناد »رئيس تحرير« قسم الشرق األوسط وإفريقيا 
فى  ضابط  إلى  »تويتر«  الشهير  التواصل  موقع  فى  
وذلك  البريطانى،  بالجيش  اإلعالمية  الحرب  وحدة 

وفق تقارير إعالمية.
البريطانى  الجيش  أن ضابط  للنظر  والالفت 
كشف  من  هو  ماكميالن«  »جوردون  ويدعى  
بنفسه دوره فى اللواء 77 حيث كتب على ملفه 
اهتمام  »لدى  إن«،  »لينكد  موقع  الخاص على 
وأنا  الدولية،  والشؤون  السياسة  فى  قوى 
يخدم  البريطانى  الجيش  فى  احتياط  ضابط 
غير  االشتباك  فى  المتخصص   77 اللواء  فى 

الفتاك«.
خامسا: »CIA« يستخدم فيس بوك لنشر 

الشائعات للنيل من أمن واستقرار مصر
من  الرغم  على  األمريكى  االستخبارات  جهاز 
العالقات الطيبة بين القاهرة وواشطن لكنه جهاز معتاد 
على وضع خيوطه العنكبوتية فى دول الشرق األوسط، 
وتعد مصر هدًفا أساسًيا له لما تملكه من ملفات تتعلق 

باإلقليم. 
ومن المعروف أن شركة »فيس بوك« و»تويتر«، وهى 
شركات  هى  االجتماعى،  التواصل  منصات  كبرى  من 
لجهاز  مستخدميها  معلومات  جميع  وتكشف  أمريكية، 
التى  الدول  ضد  ليستخدمها  األمريكى،  االستخبارات 

تخالف أمريكا وال تنصاع ألوامرها.
وتم توجيه اتهامات عديدة لرئيس شركة فيس بوك، 
من  الكثير  فى  بوك  فيس  باستخدام  زوكربيرج،  مارك 
الحصول  مقابل  الدول،  بعض  ضد  السياسية  الدعاية 

على أموال.
التواصل  شبكات  تستخدم  االستخبارات  أجهزة 
االجتماعى لزعزعة الثقة بين الشعب المصرى وقيادته

الدراسات  مركز  مدير  عزالدين،  عالء  اللواء  بسؤال 
على  االجتماعى  التواصل  شبكات  خطورة  عن  سابقا، 
السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  تحذير  مع  خاصة  مصر، 
من خطورتها.. فأجاب بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى 
التواصل  شبكات  خطورة  إلى  مرة،  من  أكثر  فى  أشار 
السوداء،  الدعاية  فى  تستخدم  إنها  حيث  االجتماعى، 
وخفض الروح المعنوية لدى الشعب المصرى، وزعزعة 

الثقة بين الشعب المصرى وقيادته السياسية.
المصرية  اإلعالم  ووسائل  الشعب  أفراد  من  الكثير 

تعتمد على مواقع التواصل فى الحصول على األخبار
عدد  اعتماد  إزاء  أسفه  عن  عزالدين،  اللواء  أعرب 
المصرية  اإلعالم  ووسائل  المصرى،  الشعب  من  كبير 
كمصدر  االجتماعى  التواصل  شبكات  على  أيضا، 
لألخبار، وتصديق أى معلومات يتم نشرها على مواقع 

التواصل االجتماعى.
مستخدمى  أحد  بأن  حديثه،  على  عزالدين  وبرهن 
منذ  كاذبا  خبرا  نشر  االجتماعى  التواصل  شبكات 
بأن  االجتماعى،  التواصل  مواقع  أحد  على  عدة شهور 
شخصا يدعى »محمد وجيه عبدالعزيز«، تولى منصب 
وزير النقل، وقامت الكثير من وسائل اإلعالم المصرية 
هذا  أن  ذلك  بعد  اتضح  ولكن  ونشره،  الخبر  بتداول 

الشخص توفى منذ أكثر من 10 سنوات.
عزالدين،  عالء  سابقا،  الدراسات  مركز  مدير  وأكد 
أن أجهزة االستخبارات األجنبية تستعين بعلماء نفسيين 
وعلماء اجتماع وعلماء علوم إنسانية، وذلك لتساعدهم 
الشعوب،  لدى  السيكولوجى  الجانب  على  اللعب  فى 
وبالتالي تنشر اإلشاعات بأسلوب يجعل الناس يصدقها.

للشعب  التوعية  زيادة  ضرورة  إلى  عزالدين،  ونوه 
االجتماعى،  التواصل  شبكات  مخاطر  من  المصرى 
وذلك من خالل عمل برامج توعوية على جميع وسائل 

اإلعالم وندوات، وغيرها من وسائل زيادة الوعى.
التواصل  شبكات  تكون  أن  يجب  بأنه  حديثه  وتابع 
وسيلة  وليست  والترفيه،  للتواصل  وسيلة  االجتماعى، 
للحصول على األخبار او المعلومات، ألنها أكثر عرضة 
للشائعات واألخبار الكاذبة التى تبثها أجهزة استخبارات 
دولية تستهدف بها تأليب الرأى العام المصرى، وإثارة 
البلبلة والفتن بين الشعب، وذلك فى سبيل إيقاف عجلة 
بالحالة األمنية  التى تشهدها مصر، واإلضرار  التنمية 
التى  واالضطرابات  القالقل  وسط  مصر  تعيشها  التى 

تشهدها المنطقة.
اللواء عزالدين أن هناك أجهزة استخبارات  وأوضح 
اإللكترونية«  »بالكتائب  يسمى  ما  تنشئ  دولية 
المتخصصة فى نشر األخبار الكاذبة والشائعات، بهدف 

النيل من أمن واستقرار مصر.

مصر فى عين العاصفة 
 5 أجهزة استخبارات تستهدف القاهرة بالشائعات واللعب فى العقول    كتائب إلكترونية تدير حرب الجيل الرابع ضد الدولة 

المصرية   اللواء عالء عزالدين: أطالب ببرامج توعوية لتحذير الشباب من الفخاخ

 تركيا سعت لترويج آالف الشائعات باستخدام شبكات التواصل االجتماعى 

وقنواتها المغرضة فى سبيل بث الفوضى فى مصر

الماضية رحيل ثالثة  القليلة  األيام  النواب خالل  شهد مجلس 
نواب عن عالمنا، لعل األكثر تأثيرا هو رحيل النائب بدوى دسوقى، 

عضو لجنة النقل والمواصالت، أثناء حفل زفاف ابنته.
وبالنظر إلى أعداد النواب الراحلين؛ نجد أنهم 12 نائًبا، أولهم 
النائب سامح سيف اليزل، وآخرهم النائب السيد حسن موسى، 
ووضع  وفاتهم  وروايات  الراحلين  النواب  جميع  على  وللتعرف 

مقاعدهم الفارغة بالبرلمان قانونًيا.. إليكم اآلتى:
سامح سيف اليزل

 هو أول الراحلين عن مجلس النواب الحالى، حيث توفى فى4 
ابريل 2016، لكنه ترك فكرته تتبلور من بعده؛ فهو مؤسس ائتالف 

دعم مصر الذى يمثل األغلبية البرلمانية تحت قبة المجلس.
محمد مصطفى الخولى

فارق عالمنا فى ذات الشهر الذى فقدنا فيه النائب سامح سيف 
اليزل؛ حيث توفى فى 21 ابريل 2016، بعد يوم واحد فقط من 
بمدينة  لدائرته  التابعة  التخصصية  المستشفيات  أحد  دخوله 

الفيوم.
ولم تعد هذه هى المرة األولى من نوعها التى يمثل فيها النائب 
دائرة مركز الفيوم فى البرلمان؛ حيث سبق لخريج كلية التجارة 
مجلس  فى  الفيوم  مركز  دائرة  مثل  أن  شمس،  عين  جامعة  من 

النواب عام 2005 عن الحزب الوطنى الديمقراطى.
على  التكميلية  االنتخابات  فى  الخولى  عبير  زوجته  وترشحت 
فى  االنتخابات  نتائج  لتأتى   ،2016 يونيو   27 فى  الفارغ  مقعده 
صالحها؛ حيث اقتنصت 729 صوًتا عن منافسها المهندس عمرو 

أبوالسعود، بالرغم من كونه برلمانيا سابقا.
سيد فراج

 لم ينتظر سوى شهرين وبضعة أيام ليتوفى هو اآلخر فى 12 
يوليو 2016 عن عمر يقارب الـ64 عاًما، بعد صراع طويل ومرير 
مع مرض سرطان البنكرياس؛ حيث كان يتلقى عضو ائتالف دعم 
القبة السابق عن حزب مصر بلدى، العالج  مصر ونائب حدائق 

داخل المركز الطبى العالمى قبل وفاته بعدة أسابيع.

الفارغ  مقعده  على  تكميلية  انتخابات  أجريت  وفاته  وبعد 
النائب حسين جاد فى 6 سبتمبر 2016،  فيها  ليفوز  بالبرلمان، 

نظًرا لحصوله على 11380 صوًتا.
أميرة رفعت

بعد شهرين وبضعة  الـ35 عاًما  يناهز  النائبة عن عمر  توفيت 
نائبة شبين  توفيت  فراج، حيث  النائب سيد  وفاة  من  فقط  أيام 
الكوم بالمنوفية عن قائمة فى حب مصر فى 9 أكتوبر 2016، إثر 
تعرضها لحادث بالطريق الدولى لشرم الشيخ بالقرب من مدينة 
الطور خالل ذهابها برفقة طفليها لحضور احتفالية الـ 150 عاًما 

على الحياة النيابية فى مصر.

هرقل وفقى
 توفى عن عمر يناهر الـ51 عاًما فى 26 يوليو 2017، إثر إصابته 
بضعف فى عضالت القلب قبل وفاته بعدة أشهر، لذا قضى نائب 
دائرة جرجا بسوهاج سابًقا، آخر أيامه بعيًدا عن دائرته فى أحد 

مستشفيات محافظة القاهرة.
المجلس  فى  دائرته  تمثيل  فى  قبل  من  الراحل  النائب  ونجح 
فى أعوام:2000، 2005، و2010 عن الحزب الوطنى، لكنه فشل 
استعادة  بعد من  فيما  ليتمكن  اإلخوان؛  برلمان  إلى  الدخول  فى 
تكميلية  انتخابات  أجريت  وفاته  وبعد  برلمان 2015،  فى  مقعده 
على مقعده الفارغ بالمجلس ليفوز به النائب شقيقه رشدى محمد 

وفقى همام.
أحمد عبدالتواب

التالى  العام  فى  عاًما  الـ64  يناهز  عمر  عن  اآلخر  هو  توفى   
لوفاة النائب هرقل وفقى فى 29 يوليو 2018، بعد صراع أيًضا 
القومى  الدفاع واألمن  مع المرض؛ حيث أصيب أمين سر لجنة 
بالبرلمان عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم سابًقا وعضو ائتالف 

دعم مصر، بغيبوبة قبل وفاته بأسابيع.
رفعت جودة داغر

 توفى فى نفس عام رحيل النائب أحمد عبدالتواب، حيث فارق 
فى  جراحية  لعملية  إجرائه  إثر   2018 أغسطس   21 فى  الحياة 
الفارغ  تكميلية على مقعده  انتخابات  أجريت  وفاته  وبعد  القلب، 
بالمجلس؛ ليخلفه المرشح المستقل أحمد يحيى الجحش، ويصبح 

ممثل دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بالبرلمان.
حسام الرفاعى

داغر؛  جودة  رفعت  وفاة  من  قليلة  أيام  بعد  عالمنا  عن  رحل   
عاًما  الـ60  يناهز  عمر  عن   ،2018 سبتمبر   16 فى  توفى  حيث 
أثناء تواجده باإلدارة التعليمية التابعة لمدينة نصر، نتيجة إلصابته 

بأزمة قلبية خالل إنهائه لمصالح بعض المواطنين.
بعض  من  إخراجه  تم  لذا  المعارضه؛  بآرائه  مشهورا  وكان 
الجلسات العامة للبرلمان، وبعد رحيله فاز النائب المستقل أمين 

جودة، بمقعده الشاغر فى الدائرة األولى بقسم أول العريش فى 
محافظة شمال سيناء.

محود الخشن
ليترك  قلبية،  ألزمة  تعرضه  إثر   ،2018 ديسمبر   28 فى  رحل 
الساحة ألخيه أحمد الخشن للفوز بمقعده الفارغ بالمجلس عن 

دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، فى 9 ابريل 2019.
محمد بدوى دسوقى

أنه  السيما  خاص،  بشكل  المفاجئ  وفاته  بخبر  الجميع  تأثر 
توفى فى 29 نوفمبر 2019، إثر تعرضه ألزمة قلبية خالل حفل 
زفاف ابنته بأحد فنادق القاهرة، ليتم تشييع جثمانه بدائرته فى 

الجيزة.
السيد حسن موسى

توفى بعد 6 أيام فقط من رحيل زميله النائب أحمد شمروخ، 
حيث توفى فى 14 ديسمير 2019، بعد صراع طويل مع المرض.

قال جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب، 
الثالثاء، إن األعمار بيد الله وظاهرة وفاة نواب المجلس الحالى 

قضاء الله وقدره، مقدًما واجب العزاء ألسر النواب الراحلين.
الوفاة  لـ»الطريق«، أن أخبار  »آدم«، فى تصريح خاص  وأوضح 
نائبا  نفقد  وأسى ألننا  المجلس بحزن  يستقبلها  البرلمان  لنواب 
دائرته  فى  المصرى  الشارع  نبض  ينقل  المجلس  فى  موجودا 

التخاذ القرارات التى يجب أن تكون لصالح المواطن.
الموقف القانونى للنواب الراحلين

من جانبه يقول مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية 
إن  لـ»الطريق«،  سابق  خاص  تصريح  فى  بالبرلمان،  والتشريعية 
المجلس يسمح بفترة 60 يوًما إلجراء انتخابات تكميلية على مقعد 
المرشح  تصعيد  يتم  لقائمة  انتمائه  حالة  وفى  المتوفى،  النائب 

الذى يليه بالقائمة ليحل محله بالمجلس.

الموت يخطف نواب البرلمان
 12 حالة وفاة أولهم سيف اليزل.. والتشريعية: يجب تعويض النائب خالل 60 يوًما



طريقنا.. وهنكمله

تحقيقات  الثالثاء 24 / 12 / 042019

جلســته  خــال  النــواب  مجلــس  وافــق 
عبدالعــال،  علــى  الدكتــور  برئاســة  العامــة 
يــوم األحــد، علــى التعديــل الــوزارى المقــدم 
مــن الرئيــس عبدالفتــاح السيســى، والــذى 
ــى،  ــى مدبول ــور مصطف ــن الدكت ــن تعيي تضم
ــده  ــب تقل ــى جان ــوزراء، إل ــس ال ــا لمجل رئيًس
منصــب الوزيــر المختــص بشــئون االســتثمار، 
والوزيــر المختص بشــئون اإلصــاح اإلدارى.

وضــم التعديــل الــوزارى الجديــد وزارتــى 
ــور  ــة الدكت ــا تحــت والي ــار مًع الســياحة واآلث
الســابق،  اآلثــار  وزيــر  العنانــى  خالــد 
والمستشــار عمــر مــروان وزيًرا للعــدل بعدما 
مجلــس  شــؤون  وزيــر  منصــب  يشــغل  كان 
النــواب، فــى حيــن أن الدكتــورة هالــة الســعيد 
اســتمرت فــى منصبهــا كوزيــرة للتخطيــط 
والتنميــة االقتصاديــة، بينمــا تولــت الدكتــورة 
رانيــا المشــاط، وزارة التعــاون الدولــى بــداًل 

مــن توليهــا وزارة الســياحة.
النائــب  تعييــن  تــم  المتوقــع  غيــر  وعلــى 
الدولــة  فــى منصــب وزيــر  أســامة هيــكل، 

لإلعــام بالرغــم مــن كونــه رئيًســا للجنــة 
الثقافــة واإلعــام واآلثــار بالبرلمــان؛ لــذا 
ــواب  ــس الن ــب اســتقالته مــن مجل ــدم النائ ق
االحتياطــى  للمرشــح  المجــال  ليتــرك 
أن  أبوالعــزم  حســن  أحمــد  بالقائمــة  لــه 
يقتنــص مقعــده بالبرلمــان، فــى حيــن أنــه 
مــن المنتظــر إجــراء انتخابــات داخــل لجنــة 
الثقافــة بالمجلــس علــى منصــب الرئيــس.

اليميــن  ونوابهــم  الجــدد  الــوزراء  وأدى 
عبدالفتــاح  الرئيــس  أمــام  الدســتورية 
موافقــة  عقــب  األحــد  يــوم  السيســى، 
الــوزارى  التعديــل  قائمــة  علــى  المجلــس 
الطيــار محمــد  وفــى مقدمتهــم  الجديــدة، 
منــار عنبــه وزيــر الطيــران المدنــى، ونيفيــن 
االجتماعــى،  التضامــن  وزيــرة  القبــاج 
ــرة  ــى منصــب مســاعد وزي ــى كانــت تتول والت
التضامــن فــى عهــد غــادة والــى، كمــا أدى 
كل مــن الســيد محمــد مــرزوق القصيــر وزيــر 
ونيفيــن  األراضــى،  واســتصاح  الزراعــة 
ــرة التجــارة  ــن حســن جامــع وزي عصــام الدي

والصناعــة، والمستشــار عــاء الديــن فــؤاد 
مجلــس  شــؤون  وزيــر  أبوحســن  الســيد 
السيســى. الرئيــس  أمــام  القســم  النــواب، 

علــى  الجديــد  التعديــل  يقتصــر  ولــم 
الــوزراء فقــط؛ حيــث شــمل تعييــن 11 نائــب 
وزيــر، هــم: المهندســة غــادة مصطفــى لبيــب 
عبدالغنــي أبوزيــد نائبــاً لوزيــر االتصــاالت 
التطويــر  لشــؤون  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
ــق  ــور طــارق محمــد توفي المؤسســى، والدكت
أميــن نائبــاً لوزيــر الصحــة والســكان لشــؤون 
ــاع  ــار منتصــر من ــب الطي ــى جان الســكان، إل
المدنــى،  الطيــران  وزيــر  نائــب  ميهــوب 
ــر  ــور محمــد أيمــن عاشــور نائــب وزي والدكت
لشــؤون  العلمــى  والبحــث  العالــى  التعليــم 

الجامعــات.
كمــا تــم تعييــن الدكتــور رضــا حجــازى، 
والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  لوزيــر  نائبــاً 
الفنــي لشــؤون المعلميــن، والدكتــور أحمــد 
التربيــة  لوزيــر  نائبــاً  ضاهــر،  محمــد 
التطــور  لشــؤون  الفنــى  والتعليــم  والتعليــم 

الديــن  عــاء  المهنــدس  أمــا  التكنولوجــى، 
البتــرول  لوزيــر  نائبــاً  فأصبــح  خشــب، 
والثــروة المعدنيــة لشــؤون الثــروة المعدنيــة، 
ــم  ــى إبراهي ــدس مصطف ــن أن المهن ــى حي ف
وزيــر  نائــب  منصــب  تقلــد  الصيــاد،  علــى 
لشــؤون  األراضــى  واســتصاح  الزراعــة 
والداجنــة. والســمكية  الحيوانيــة  الثــروة 

إســماعيل  ســيد  الدكتــور  تولــى  بينمــا 
علــى أحمــد، منصــب نائــب وزيــر اإلســكان 
والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة لشــؤون 
البنيــة األساســية، فــى حيــن أن المهنــدس 
رأفــت عبدالعزيــز فهمــى هنــدى، أصبــح نائباً 
لوزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
لشــؤون البنيــة التحتيــة، أمــا غــادة ســمير 
ســليمان علــى شــلبى، فتقلــدت منصــب نائــب 
وزيــر الســياحة واآلثــار لشــؤون الســياحة.

ورًدا علــى تصريــح مكــرم محمــد أحمــد، 
رئيــس المجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام، 
وزيــر  أســامة هيــكل  أن  فيــه  أكــد  الــذى 
وكيــل  الجمــل،  نبيــل  قــال  وزارة؛  بــا 

والتشــريعية  الدســتورية  الشــؤون  لجنــة 
ــن  ــرق بي ــه ال يوجــد ف ــواب، إن ــس الن بمجل
وزيــر الدولــة والوزيــر العــادى، الفتــا الــى 
فــى  فــرق  يوجــد  وال  بــاألداء  العبــرة  أن 
موجًهــا  االثنيــن،  بيــن  االختصاصــات 
ســؤااًل لمكــرم محمــد أحمــد: »هــل وزيــر 
ــا  ــر ب ــواب وزي ــس الن ــة لشــؤون مجل الدول

منصــب«؟
تصريــح  فــى  »الجمــل«،  وأوضــح 
تقــدم  هيــكل  أســامة  أن  لـ»الطريــق«، 
باســتقالته مــن مجلــس النــواب؛ لــذا ال يوجــد 
الجديــد  منصبــه  مــع  قانونــى  تعــارض  أى 
أنــه  إلــى  الدولــة لإلعــام، مشــيًرا  كوزيــر 
الثقافــة  لجنــة  فــى  انتخابــات  ســيجرى 
الرئيــس  منصــب  علــى  واآلثــار  واإلعــام 
الــذى ســيخلف أســامة هيــكل، لكــن بالنســبة 
لمقعــده كنائــب فــى البرلمــان ســيتم إدخــال 
المرشــح االحتياطــى لــه بالقائمــة وإذا كان 
فــردى مســتقل يترشــح آخــر فــى دائرتــه بعــد 

تكميليــة. انتخابــات  إجــراء 

وبالنســبة للملفــات التــى تنتظــر الــوزراء 
ــس  ــدة، رئي ــان عمــر صمي ــال الرب الجــدد؛ ق
الــوزارى  التعديــل  إن  المؤتمــر،  حــزب 
ــاز«، مؤكــًدا أن الملفــات التــى  ــد »ممت الجدي
تنتظــر الــوزراء الجــدد تتعلــق بتطويــر مصــر 
يخــدم  مــا  وخاصــة  النواحــى  جميــع  مــن 
للفــرد  الدخــل  لرفــع  ويســعى  المواطنيــن 

للمصرييــن. كريمــة  حيــاة  لتوفيــر 
وأوضــح »صميــدة«، فــى تصريــح خــاص 
ــًرا  ــكل وزي ــن أســامة هي ــق«، أن تعيي لـ»الطري
لإلعــام مهــم للغايــة، متابًعــا: »بــدل اللخبطة 
اللــى احنــا فيهــا وتبقــي فيــه وزارة لهــا نظــام 
عشــوائية«،  متبقــاش  واألمــور  وسيســتم 
مؤكــًدا أن تعييــن 11 نائــب وزيــر مــن الشــباب 
ــد  ــر، الســيما بع ــر ودور كبي ــه تأثي ســيكون ل
تدريــب العديــد مــن الكــوادر الشــبابية خــال 

ــة. ــرة الماضي الفت

 »الطريق« تكشف تفاصيل التعديل الوزارى الجديد.. والملفات الساخنة على مكاتب الوزراء الجدد

 كواليس معركة أسامة هيكل مع »مكرم محمد أحمد« على المقر

منار مجدى

حكومة جديدة

ــن الدكتــور علــى عبدالعــال، موافقــة  أعل
العامــة  الجلســة  النــواب، خــال  مجلــس 
التــي عقــدت صبــاح يــوم األحــد الماضــي، 
الــذي  الجديــد  الــوزاري  التعديــل  علــى 
اقترحــه الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، 
تعييــن  الــوزارى  التعديــل  وتضمــن 
وزيــًرا  فــؤاد  الديــن  عــاء  المستشــار 
كان  بعدمــا  النيابيــة  المجالــس  لشــؤون 
التنفيــذي  الجهــاز  مديــر  منصــب  يتقلــد 

لانتخابــات. الوطنيــة  للهيئــة 
وللتعــرف علــى وزيــر شــؤون المجالــس 

النيابيــة الجديد..إليكــم اآلتــى:
ــى  ــؤاد ف ــن ف ــد المستشــار عــاء الدي ول
كليــة  فــى  وتخــرج  1965م،  ديســمبر   17
الحقــوق، ثــم عيــن معــاون بالنيابــة العامــة، 
النائــب  تقلــد منصــب وكيــل  فتــرة  وبعــد 

العــام.
رئيًســا  عيــن  وخبرتــه  لجهــوده  ونظــًرا 
للنيابــة العامــة، ثــم تولــى منصــب رئيــس 
محكمــة االســتئناف، وذلــك قبــل أن يلتحــق 
بفريــق التفتيــش القضائــي للنيابــة العامــة 
التابــع لمكتــب النائــب العــام بالقاهــرة فــى 

عــام2016.
الرئيــس  أصــدر  2017؛  عــام  وفــى 
بتعيينــه  قــرارًا  السيســي  الفتــاح  عبــد 
مديــًرا للجهــاز التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة 
هــذا  يتقلــد  شــخص  كأول  لانتخابــات 
رئيســا  عيــن  عملــه  وبجانــب  المنصــب، 
الرئاســة  مرشــحى  طلبــات  تلقــى  للجنــة 

.2018 عــام  فــى 
وأخيــًرا عيــن المستشــار عــاء الديــن 
فــؤاد، وزيــًرا لشــؤون المجالــس النيابيــة 

الجديــد. الــوزارى  التعديــل  ضمــن 

من هو المستشار عالء 
الدين فؤاد وزير شؤون 

المجالس النيابية الجديد؟

منار مجدى

التخطيــط  وزارة  الســعيد،  هالــة  الدكتــورة  تولــت 
ــد،  ــوزارى الجدي ــل ال ــة، فــى التعدي ــة االقتصادي والتنمي
الــذى وافــق عليــه مجلــس النــواب، برئاســة الدكتــور 
علــى عبدالعــال، اليــوم األحــد، فــى جلســته العامــة.

متعــددة  إنجــازات  تحقيــق  فــى  الســعيد  ونجحــت 
اإلدارى،  واإلصــاح  والمتابعــة  التخطيــط  وزارة  فــى 
ليتــم اإلبقــاء عليهــا فــى وزارتهــا ويضــاف إليهــا دورًا 
اقتصادًيــا مهًمــا، فــى ظــل اإلصاحــات االقتصاديــة 
ــى  ــة، والمشــروعات المتعــددة الت ــا الدول ــى تقــوم به الت
يتــم تدشــينها، خصوًصــا العاصمــة اإلداريــة الجديديــة، 
 ،2030 المســتدامة  للتنميــة  مصــر  خطــة  إطــار  فــى 
ــدة عــددت ملفــات  ــرة فــي مهمتهــا الجدي وتنتظــر الوزي

عاجلــة وفقــا لمــا قالــه الخبــراء.
كمــال  هانــي  الدكتــور  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي 
الخبيــر االقتصــادي، لـ«الطريــق« إن مامــح ودور وزارة 
التخطيــط والتنميــة االقتصاديــة البدائية واضحة، وكان 
تغيــرا حكيمــا تحويــل الــوزارة إلــى التنميــة االقتصاديــة، 
ألنــه بعــد نجــاح برنامــج االصــاح االقتصــادي وتحســن 
المنــاخ االقتصــادي المصــري، أشــد مانحتاجــه الفتــرة 

الحاليــة هــو تنميــة االقتصــاد.
هالــة  الدكتــورة  أن  االقتصــادي،  الخبيــر  وأضــاف 
الســعيد قــد نجحــت فــي الحقبــة الوزاريــة الســابقة وقــد 
أنجــزت العديــد مــن المهــام وتفوقــت فهــا، وقــرار تعينهــا 

وزيــرا للتخطيــط والتنميــة االقتصاديــة قــرارا حكيــم.

عبدالكريــم  ماجــد  الدكتــور  قــال  جانبــه  ومــن 
الخبيــر االقتصــادي، لـ«الطريــق« إن وزارة التخطيــط 
والتنميــة االقتصاديــة يجــب أن تــوكل إليهــا مهــام 
ــي يجــب أن  ــد مــن الملفــات الت ــاك العدي ــرة وهن كثي
تســلط الــوزراة الضــوء عليهــا، كملــف تنظيــم وترويــج 
تنظيــم  وملــف  لمصــر،  األجنبيــة  االســتثمارات 
اســتغال األحــداث االقتصاديــة والمؤتمــرات التــي 
تشــرف الدولــة علــى تنظيمهــا بمــا يعــد بالفوائــد 

لمصــر. واالســتثمارية  االقتصاديــة 

خبراء يحددون مهام هالة السعيد الجديدة بعد تغيير المسمى الرسمى للتخطيط

هدير ابوالعال

جــدد رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور مصطفــى 
ــر  ــي المصيلحــي، وزي ــي الدكتورعل ــة ف ــي، الثق مدبول
التمويــن والتجــارة الداخليــة فــي الحكومــة الجديــدة، 
بعــد إنجازاتــه فــي عــدد مــن الملفــات، منهــا إنهــاء 
أزمــات نقــص الســلع مــن خــال تأميــن االحتياطــي 
جديــدة  بيانــات  قاعــدة  وإنشــاء  االســتراتيجي 
ــاج  ــاون مــع وزارة اإلنت للمســتفيدين مــن الدعــم بالتع
الحربــي ووقــف إهــدار المــال العــام مــن خــال حــذف 
واألســماء  البطاقــات  مــن  والمتوفيــن  المســافرين 

والمكــررة. الوهميــة 
التمويــن  وزيــر  مستشــار  مدكــور،  عمــرو  وقــال 
جعــل  فــي  نجــح  الوزيــر  إن  الداخليــة،  والتجــارة 
الهيئــة العامــة للســلع التموينيــة والشــركة القابضــة 
الســلع  توافــر  علــى  تعمــل  الغذائيــة  للصناعــات 
األساســية وارتفــاع أرصدتهــا، حيــث بلــغ االحتياطــي 
اإلســتراتيجي مــن الســكر 7.4 أشــهر، الزيــت 3.3 
أشــهر، القمــح 4.7 أشــهر، األرز 3.7 أشــهر، اللحــوم 

أشــهر. الدواجــن 2.5  الحيــة 31 شــهرا، 
وأشــار إلــى اســتمرار عمليــة اســتخراج بطاقــات 
تموينيــة جديــدة لمــن ال يملكــون بطاقــات مــن األســر 
والمعــاش  الدخــل  مثــل أصحــاب  بالرعايــة  األولــى 
المنخفــض واألرامــل والمطلقــات وأصحــاب األمراض 
والعمالــة  الخاصــة  االحتياجــات  وذوى  المزمنــة 
ــم اســتخراج مــا يقــرب مــن 475  الموســمية، حيــث ت
ألــف بطاقــة تمويــن جديــدة متوســط البطاقــة مــن 3 
ــى اآلن  ــام الجــاري وحت ــة الع ــذ بداي ــك من ــراد وذل أف
ــة مــن مســتحقى الدعــم  ــى بالرعاي ــات األول مــن الفئ
يقتصــر  حيــث  الذكــى،  للــكارت  رســوم  أى  وبــدون 
دفــع رســوم بقيمــة 20 جنيهــا لمــن يســتخرج بطاقــات 
ــم اســتخراج  ــن يت ــف او فاقــد فقــط فــى حي ــدل تال ب
األولــى  لألســر  الجديــدة  التموينيــة  البطاقــات 
بالرعايــة وكذلــك بطاقــات الفصــل االجتماعــّى مجانــا 

وبــدون اى رســوم.

أصبحــت  المتطــورة  التمويــن  مكاتــب  أن  كمــا   
تقــدم الخدمــة فــى مــده قــد ال تتجــاوز 15 دقيقــة، 
حيــث يســتطيع المواطــن حاليــا التقــدم بطلــب فــى 
ــا  ــات إلكتروني هــذه المراكــز المتطــورة وتســجيل بيان

بســهولة ويســر.
كمــا نجــح وزيــر التمويــن فــي وقــف هــدر القمــح 
وخفــض الكميــات المســتوردة بشــكل كبيــر مــن خــال 
ــة  ــا متطــورة ومحدث ــن وجعله ــع التخزي ــر صوام تطوي
تكنولوجيــا لضمــان وقــف الهــدر، ويتضمــن المشــروع 
50 صومعــة لتخزيــن القمــح والغــال يتــم تنفيذهــا 
وانشــاؤها فــى 17 محافظــة، بطاقــة تخزينيــة تصــل 
بالجيــزة،  برقــاش  وهــم:  طــن،  مليــون   1،5 إلــى 
شــرق  والقنطــرة  بالدقهليــة  وشــربين  غمــر  وميــت 
شــمال ســيناء، وطنطــا بالغربيــة ومنــوف بالمنوفيــة 

والصباحيــة  بالبحيــرة  ودمنهــور  بالشــرقية  وههيــا 
باإلســكندرية وقنــا وشــرق العوينــات الــوادى الجديــد 
وبنهــا بالقليوبيــة وبنــى ســويف وبهنســه والشــيخ فضــل 
بالمنيــا وطاميــة بالفيــوم والمفالســة بأســوان، وتنفيــذ 
15 صومعــة، بمــا يعــادل 70% مــن الخطــة التنفيذيــة، 
2015،علــى  ينايــر   20 فــى  المشــروع  تنفيــذ  وبــدأ 
مســاحة 20 ألــف متــر مربــع للصومعــة الواحــدة، ويتــم 
تشــغيلها مــن غرفــة كنتــرول تتحكــم فيهــا بالكامــل، 
باســتخدام ميــزان بســكول لــوزن أجولــة القمــح فــوق 
وهــى  والخــروج،  الدخــول  عمليــة  أثنــاء  الســيارات 
التخزيــن  مراحــل  جميــع  فــى  تقنيــة  أهــم  تعتبــر 
حتــى تمكــن مــن قــراءة كميــة الحبــوب التــى تحويهــا، 

وتحديــد الكميــة المطلــوب إخراجهــا دون إهــدار.
كمــا يواصــل الدكتــور علــى المصيلحــي فتــح منافــذ 
طــرح الســلع التموينيــة مــن خــال االســتمرار فــي 
فتــح  تــم  حيــث  جمعيتــي،  مشــروع  مراحــل  تنفيــذ 
المرحلــة األولــى والثانيــة مــن مشــروع جمعيتــي بعــدد 
ــة  ــة الثالث منافــذ 4100 منفــذ، فيمــا تتصمــن المرحل

الجاريــة فتــح حوالــي 1500 منفــذ.
ــاة كريمــة  ــادرة حي  كمــا ســاهم فــي مشــروعات مب
التــي أطلقهــا الرئيــس عبدالفتــاح السيســي فــي إطــار 
مبــاردة حيــاة كريمــة، وذلــك مــن خــال توجيــه الدعــم 
األكثــر  للفئــات  زيادتــه  علــى  والعمــل  لمســتحقيه 

احتياًجــا، فــي كافــة محافظــات.
كمــا أطلــق الوزيــر مشــروع المنافــذ المتنقلــة )1000 
ســيارة( علــى أربــع مراحــل، كل مرحلــة عبــارة عــن 250 
ســيارة، تتضمــن 150 ســيارة ثاجــة كاملــة و100 ســيارة 
الخاصــة  الطلبــات  قبــول  تــم  حيــث  ثاجــة،  نصــف 
بالعربــات المثلجــة لنقــل اللحــوم واألســماك والدواجــن 
والســلع الغذائيــة، مؤكــًدا أن الــوزارة تعمــل علــى توفيــر 
كافــة الســلع الغذائيــة للمواطنيــن، حيــث يأتــي ذلــك 

ــا للخطــة التنفيذيــة للمبــادرة الرئاســية. وفًق
مــن  كبيــر  عــدد  وطــرح  إنشــاء  فــي  نجــح  كمــا 

المناطــق اللوجســتية، حيــث أن إجمالــي مــا تــم طرحــة 
خــال العاميــن الماضييــن بلــغ 18 مشــروعا فــي 11 
ــة  ــق بأنمــاط التجــارة الداخلي ــة تتعل محافظــة مختلف
الممثلــة فــي المناطــق اللوجســتية والمراكــز واألســواق 
بلغــت 49  اســتثمارات مباشــرة  بإجمالــي  التجاريــة 

ــه. ــار جني ملي
خريطــة  وضــع  فــي  التمويــن  وزارة  ونجحــت 
أنمــاط  مــن  لمــا هــو مطلــوب  اســتثمارية واضحــة 
التجــارة علــى مســتوى المحافظــات بالكامــل، كمــا 
وضــع حجــر األســاس الخــاص بمشــروعات المراكــز 
محافظــات  مــن  بالعديــد  التجاريــة  والساســل 
الجمهوريــة خصوصــا فــي منطقــة الدلتــا والصعيــد، 
ــي  ــة المســتدامة الت وهــذا يخــدم فكــر وخطــة التنمي
وضعتهــا الدولــة خــال المرحلــة المقبلــة مــن خــال 
القاهــرة  بمحافظــات  المشــروعات  تمركــز  عــدم 
االســتثمارات  توجيــه  وإنمــا  واإلســكندرية،  الكبــرى 

الجمهوريــة. محافظــات  كل  إلــى 
المزمــع  الشــركة  عــن  الوزيــر،  أعلــن  كمــا 
أن  مؤكــدا  ســلعية،  بورصــة  أول  إلنشــاء  تأسيســها 
الشــركة ســتتولى مســئولية إدارة البورصــة الســلعية 
ــات المؤسســة  الحاضــرة، وســيتم الكشــف عــن الجه
الســلعية  البورصــة  أن  حيــث  مشــاركتها  وحصــص 
ــن عــن  ــار المزارعي ــة لصغ ــن الحماي ــدرًا م ســتوفر ق
طريــق جمــع إنتاجهــم وتصنيفــه وتســعيره، وكذلــك 
إتاحــة شــفافية فــي عمليــة التســعير علــى نحــو يســهم 
صغــار  منتجــات  تصديــر  علــى  القــدرة  زيــادة  فــي 
المزارعيــن، وســاهم ذلــك فــي وجــود ســوق منظــم 
ــة مــن التخطيــط بشــكل  لتــداول الســلع تمكيــن الدول
ــًدا أن  ــا مــن الســلع األساســية، مؤك ــد الحتياجاته جي
البورصــة الســلعية خطــوة مهمــة فــي تطويــر منظومــة 

الداخليــة. التجــارة 

أسباب تجديد الثقة للدكتور على المصيلحى وزيرًا للتموين

شيماء ميزار
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فاطمة عاهد

لمحافظة  التابع  المطرية،  حى  فى 
يمكن  التى  األماكن  من  الكثير  القاهرة 
التفريق بينها على نحو غريب، فالسكان 
والملعون،  بالمبارك  المناطق  يعرفون 
بقدسيتها،  تعرف  مريم  شجرة  فمثال 
بحارة  المشهورة  الملعونة  عيد  وحارة 
لهم  يخمر  ال  التى  »الحارة  أو  الخمير، 
عجين«، وذلك بسبب دعاء السيدة مريم 
بطش  من  هربت  بعدما  ألنها  عليهم، 
الملك الرومانى هيردوس، وعندما مرت 
الحارة،  هذه  بسكان  العذراء  السيدة 
رفضوا،  الخبز  بعض  منهم  وطلبت 
فدعت أال يختمر لهم عجين، ومن وقتها 

لم يخمر لهم عجين.
سكان الحارة

الـ75  صاحبة  انشراح،  الحاجة  قالت 
عاما، وإحدى سكان حارة عيد منذ ما 
تزوجت  حيث  عاما،  الخمسين  يقارب 
وانتقلت إليها مع زوجها، إن كل ما يدور 
حول الحارة حقيقى، لكن ما يحدث هو 
أنه ال يختمر العجين الخاص بهم إال فى 
يوم واحد طوال العام، ولكنهم ال يعرفونه، 
ألن ال أحد يحسب له، لكن مهما حاولوا 
المختلفة  للمخبوزات  الوصفات  تعديل 
لليوم  االنتظار  وعليهم  أبدا،  تختمر  ال 

التالى.
وأكدت نادية أحمد، إحدى سكان الحارة، 
تعيش فى البيت رقم 12، بنهاية الحارة، 
بعدما  أنه  وأضافت  انشراح،  كالم  على 
يقتنيها  وأصبح  الثالجات  تداول  تم 
الجميع، عندما تحدث ظاهرة أال يختمر 
اليوم  حتى  بالثالجة  يتركونه  العجين، 
طبيعى،  بشكل  يختمر  وبعدها  التالى، 
طوال  واحد  يوم  فى  ذلك  يحدث  لكن 
العام، ليس كل أيام السنة كما يشاع، كما 
حارتهم،  أول  فى  مخبز  يوجد  كان  أنه 
لكنه أغلق أبوابه بعدما فسد عجين يوما 

بأكمله بداخله، ألنه لم يختمر.
وأشارت نادية إلى أنهم ال يعرفون ذلك 
اليوم، لكنهم يضعون أيديهم على قلوبهم 
مخبوزات،  لعمل  االستعداد  بمجرد 
وعندما  بسالم،  اليوم  يمر  أن  ويتمنون 
ال يختمر العجين، يضطرون ألن يخبزوه 

كما هو.
حارة شق الثعبان المباركة

إلى أن  أشار سكان حارة عيد 
على  حتى  حلت  اللعنة 

ومستويات  أوالدهم 
فى  المعيشة 
فى  المكان، 
الحارة  أن  حين 
لهم  المجاورة 
وافر،  حظ  لها 
حياة  ولسكانها 

السيدة  ألن  هانئة 
لهم،  دعت  مريم 

رفض  من  الرغم  فعلى 
القدماء  عيد  حارة  سكان 

سكان  أعطاها  الخبز،  إعطاءها 
حارة شق الثعبان، فدعت لهم.

محكى بئر وشجرة مريم 
بالقرب من حارة عيد ومسلة سونسرت، 
يوجد محكى بئر وشجرة مريم، محاط 
بأسوار عالية، يلفت انتباهك إليه جملة 
لنا  اصطفاك«، حكت  الله  إن  مريم  »يا 

سبب  الشجرة  عام  مدير  شعبان  نادية 
تسميتها.

دولة  أول  هى  مصر  »شعبان«:  قالت 
بعدما  المقدسة،  العائلة  استضافت 
مريم  وكانت  الرومان،  ظلم  من  هربوا 
وعندما  المسيح،  وضعت  قد  وقتها 
يتبعونهم  الرومان  جنود  بأن  شعروا 
عليهم  وانحنت  الشجرة،  بتلك  احتموا 

بأغصانها حتى أخفتهم تماًما.
ثم زرع أهل مصر الجيل الثانى للشجرة 
عندما أوشكت على السقوط، عن طريق 
بالقرب  وزراعته  األصلية  من  فرع  أخذ 
وذلك  ليكون شجرة جديدة،  ونما  منها، 
الحملة  جنود  عليه  عرج  ما  هو  الجبل 
الفرنسية بعدما أصيبوا بمرض جلدى، 
ووضعوا  الشجرة،  من  أكلوا  إن  وما 
على  تفرزها  التى  البيضاء  المادة  من 
أجسادهم، تماثلوا للشفاء سريعاً، لذلك 
جذع  على  بالسيوف  أسماءهم  حفروا 

الشجرة.
حتى  حالها  على  الشجرة  ظلت  وقد 
الوهن  وأصابها  ميالديا،   1656 عام 
كهنة  أخذ  ذلك  وبعد  سقطت،  أن  إلى 
وزرعوه  منها،  الفرنسسكان فرعا  اآلباء 
الثالث  الجيل  ذلك  ويعد  الكنيسة،  فى 
نما حتى  وقد  بجانبها،  للشجرة 
وتفرعت  شجرة  أصبح 
منها عدة أفرع جديدة، 
من  أحدها  أخذوا 

الجيل  بجانب  مجددا  وزرعوه  الكنيسة، 
الجيل  بذلك  ليصبح  والثانى،  األول 

الرابع، والموجود حتى اآلن.
فقد  للشجرة  المجاورة  البئر  عن  أما 
ثياب  لغسل  مريم  السيدة  استخدمته 
المسيح، وغسل جسده الصغير، عندما 
نبت  الطاهر،  جسده  على  الماء  صبت 
يتميز  الذى  البلسان،  نبات  المياه  مكان 
للملوك  يرسل  وكان  عطرة،  برائحة 

قديماً.
لكنها  أحجار  بمجموعة  محاطة  البئر 
مستحدثة، أى أنها لم تكن موجودة فى 
ويعتبر  المقدسة،  العائلة  وجود  وقت 

المكان مزارا دينيا وسياحيا هاما.
معجزات الشجرة

قال »محيى«، حارس المحكى إنه شاهد 
مع  الناس  حكاوى  من  العديد  على 
لغرض  واحد  كل  يأتى  حيث  الشجرة، 
ما، إما لتمنى أمنية، أو ألخذ قطعة من 
الشجرة المقدسة، التى المست أجساد 
ليقطف  شخص  يأتى  فقد  الصالحين، 
من ثمارها »الجميز«، بأمر من المعالج 
نفسه  على  يطلق  الذى  به،  الخاص 
»شيخ«، وقد ُعرض على الحارس مبالغ 
طائلة لقاء قطعة من الشجرة، لكنه دائما 
ما يشعر بأنها أمانة، ويرفض فعل ذلك.

مطمعا  كانت  البئر  أن  محيى  وأضاف 
يأتون  كانوا  حيث  الناس،  من  للكثير 
لزواج  المقدسة،  المياه  من  ليأخذوا 

وتحقيق  المريض،  وشفاء  العانس، 
األمنيات، لكن وزارة اآلثار منعت اقتراب 

الناس من البئر بأى شكل.
الكنيسة تحسم الجدل

كنيسة  كاهن  سليمان،  جورج  األب  قال 
بالمطرية،  للكاثوليك  المقدسة  العائلة 
والبئر،  الشجرة  بمعجزات  يؤمنون  إنهم 
وذلك  للسائل،  عطايا  من  يعطيانه  وما 
لذا  بها،  والمسيح  مريم  السيدة  لمرور 
قد باركهما الله، وجعل كل من يمر بهما 

مباركاً، ُمجاب الدعاء.
أما عن الحارة التى ال يختمر بها عجين، 
فأكد كاهن كنيسة العائلة المقدسة، أن 
تلك الحكايات ال أساس لها من الصحة، 
مكانا،  قدسية  له  أى شخص  يلعن  فال 
المكان  أهل  رفض  لو  ذلك  على  عالوة 
فما  خبرا،  مريم  السيدة  إعطاء  قديماً 

ذنب السكان الحاليين.
الجانب النفسى

أستاذ  الشرقاوى،  فتحى  الدكتور  قال 
إن  شمس،  عين  بجامعة  النفس  علم 
أسباب،  ألربعة  يعود  الخرافات  تصديق 
النه  واألمية،  الثقافى  الفقر  أهمها 
كلما ارتفعا قل معدل الرغبة فى الفهم 
والفكر وتصديق كل ما يقال دون إعمال 
العجز  فهو  الثانى  السبب  أما  العقل، 
الناس  فيلجأ  منطقى،  حل  إيجاد  عن 
هو  الثالث  والسبب  الخرافى،  للتفكير 
تكرار الحديث عن الموضوع، مما يؤدى 
لترسيخه فى أذهان السامعين، والسبب 
الرابع واألخير هو الجانب الدينى الذى 
تحدث  من  كأن  تصديق،  مصدر  يعد 

باسم الله صدق.
فرويز  جمال  الدكتور  علق  جانبه،   ومن 
إيمان  على  النفسى،  الطب  استشارى 
الناس بالخزعبالت واألشباح، قائاًل: »إن 
هذه ثقافة، وخوف من هذه األشياء، وال 
يوجد لها أساس من الصحة«، وأضاف 
فى  تتواجد  الخرافات  هذه  أن  فرويز 
كل  أن  الى  مشيرا  العالم،  أنحاء  جميع 
الخاصة  وقناعته  ثقافته  لديه  مجتمع 

حول هذه األشياء غير الملموسة.

 منعوا عنها الطعام فدعت عليهم بعيشة ضنك

 نكشف سر لعنة حارة عيد وحكايتها مع العذراء والسيد المسيح

الحارة الملعونة

الدعم  بإلغاء  البعض  فيه  يطالب  الذى  الوقت  فى 
الدعم  بتحويل  اآلخر  البعض  فيه  ويطالب  نهائًيا، 
الجوهرى،  عمرو  النائب  اقترح  نقدى؛  إلى  العينى 
زيادة دعم البطاقات التموينية من 5٠ إلى 1٠٠ جنيه، 
جنيها   ٤5٠ من  وكرامة  تكافل  برنامج  دعم  وزيادة 
فى  وذلك  شهرًيا،  جنيه   6٠٠ إلى  الفقيرة  لألسرة 

الموازنة العامة للدولة بالعام المالى الجديد.
وأكد النائب فى اقتراحه أن إجمالى زيادة دعم التموين 
وبرامج الضمان االجتماعى، يقدر بحوالى 27.2 مليار 
جنيه، مشيًرا إلى أنه يمكن الحصول على هذه الزيادة 
عن طريق المبالغ التى تم توفيرها فى الموازنة العامة 
إلى  والكهرباء،  البترولية  المواد  دعم  من  الحالية، 

جانب فرق سعر الدوالر وسعر البترول.
وتحمس البعض لهذا االقتراح المنصف لغير القادرين 
الدخل،  ومعدومة  المتوسطة  واألسر  العمل  على 
إمكانية تطبيق هذا  األسئلة حول  ترددت بعض  لكن 
ميزانية  تحمل  ومدى  الواقع،  أرض  على  االقتراح 
فى  كافية  الزيادة  هذه  وهل  الزيادة،  لهذه  الدولة 
الكثيرون فى  منها  يعانى  التى  الصعبة  الظروف  ظل 
طريقهم للبحث عن حياة كريمة؟.. إليكم اإلجابات..

الشؤون  لجنة  وكيل  عبدالحميد،  على  محمد  قال 

 مقترح زيادة دعم التموين من 50 إلى 100 جنيه يصطدم بالميزانية

 »اقتصادية النواب«: من الصعب تنفيذ االقتراح فى ظل العجز المتزايد وارتفاع خدمة الدين

ادعمى يا حكومة.. كلف يا جوهرى

يسمى  ما  إلى  الناس  من  الكثير  اتجاه  ظل  فى 
»حديث  سابًقا  يسمى  ما  أو  الجديد«،  بـ»التريند 
عنه  يتحدث  وما  عام،  رأى  قضية  أو  الساعة« 
البحث  محرك  أعلن  ملحوظ،  بشكل  المجتمع 
الشهير »جوجل«، عن قائمة مكونة من 1٠ عناصر، 
 2٠19 عام   أحداث  أهم  على  ومشتملة  مختلفة 
أبرز  تضمنت  حيث  االنتهاء،  على  يشارف  الذى 
التى القت اهتمام كثير من  المواضيع والمجاالت 
الصحف والمواقع اإللكترونية المصرية والعالمية 
قبل الجمهور، وتستعرض معكم جريدة الطريق من 
ظهور  ومناسبات  تفاصيل  التالية  السطور  خالل 
وتداولها على  تناولها  تم  »التريندات«، وكيف  هذه 

شكل واسع.
عام  فى  رائجة  كانت  التى  المواضيع  اشتملت 
ونتيجة  المصرى  الدورى  مباريات  على:   2٠19
الثانوية العامة، واألهلى ضد الهالل، ومحمد على، 
والهيئة  زلزال،  ومسلسل  اإلفريقية،  األمم  وكأس 
الوطنية لالنتخابات، واغنية مافيا، والالعب عمرو 

.thanosوردة، و
هوس كرة القدم يسيطر على 

فكر المصريين
تصدرت »مباريات الدورى 

خالل  الممتاز«،  المصرى 
األكثر  قائمة   2٠19 عام 
وهذا  مصر،  فى  تداوال 
يعكس االهتمام البالغ فى 
مصر بكرة القدم وخاصة 
المحلية،  المسابقات 

توقف  شأن  شغل  حيث 
فى  المصريين،  بال  الدورى 

اتحاد  مسؤولى  استقرار  ظل 
الدورى،  بطولة  إيقاف  على  الكرة 

انطالق  بسبب  أكتوبر   28 يوم  وذلك 
معسكر منتخب مصر األولمبى بقيادة شوقى غريب، 
لبطولة كأس  االستعدادات  بسبب  وقتها  ذلك  وجاء 
األمم اإلفريقية التى استضافتها مصر خالل الفترة 
من 8 إلى 22 نوفمبر. وقام اتحاد الكرة باستغالل 
مصر.  كأس  مباريات  إقامة  أجل  من  التوقف  فترة 
الجدير ذكره هنا أن النادى األهلى حصل على لقب 
هذا  بقوة  وينطلق   ،2٠19  -  2٠18 موسم  الدورى 
الموسم الذى بدأ فى 2٠19 أيضا نحو الفوز به تحت 

قيادة مدربه الجديد رينييه فايلر.
بعبع الثانوية العامة 

الدراسى  للعام  العامة  الثانوية  نتيجة  جاءت 
السنوية  القائمة  الثانية، من  المرتبة  الماضى فى 
من   1٤ يوم  البحث جوجل، حيث ظهرت  لمحرك 
شهر يوليو فى 2٠19، وذلك بعد انتظار على أحر 
وأولياء  الطالب  قبل  من  كثيرا  طال  الجمر،  من 
أمورهم، وتتجه األنظار فى هذا الوقت من كل عام 
إلى نتيجة الشهادة الثانوية التى يدرس بها حوالى 
5٠٠ ألف طالب كل عام، بجميع محافظات مصر، 

بجانب الطالب الوافدين من البلدان األخرى.
 المارد األحمر أمل عشاقه أمام الهالل

حظيت مباراة النادى األهلي ضد الهالل السودانى 
المجموعات  دور  مباريات  من  الثانية  الجولة  فى 

لبطولة دورى أبطال إفريقيا باهتمام بالغ، من قبل 
تلت  إنها  حيث  المستديرة،  الساحرة  الكرة  عشاق 
هزيمة األهلى من النجم الساحلى فى الجولة األولى 
جديد،  من  للمنافسة  للعودة  األهلى  فرصة  وكانت 
وكان عند تطلعات جماهيره وحصد نقاط المباراة 
النقرات  لزيادة  المصريين  دفع  هذا  كل  الثالث، 
اللقاء  هذا  جوانب  جميع  حول  الشديد  والبحث 

المثير، وقتها فى الشأن الرياضى.
الهارب محمد على يبث سمومه والمصريون 

يطاردونه
فى المركز الرابع جاء اسم الممثل الهارب إلى خارج 
البالد محمد على، الذى أثار جدال واسعا، بمجموعة 
االجتماعى  التواصل  مواقع  عبر  بثها  فيديوهات 
الخاصة به، وتم تداولها من قبل الحسابات الوهمية 
التابعة للجماعة اإلرهابية، من خارج مصر اتهم فيها 
شخصيات بارزة بالدولة بتكوين ثروات من مشروعات 
ادعى أنه نفذها لصالحهم، مما القى هجوما شديدا 
دفع  والذى  الباطلة،  الدعاءاته  المصريين  كافة  من 
لنفى  وقتها  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس 
دفع  حتى  العميل،  هذا  ردده  ما 
للرئيس  لتأكيدهم  المصريين 
بعدها، بأنهم على ثقة عمياء 
مصر،  لشؤون  قيادته  فى 
انجازات  من  حققه  وما 
كبيرة  قومية  ومشروعات 
منذ  قياسى  وقت  فى 

توليه الحكم.
كأس األمم اإلفريقية

جمهورية  احتضنت 
عام  خالل  العربية،  مصر 
مسمى  تحت  بطولتين   2٠19
جاءت  اإلفريقية،  األمم  كأس 
األول،  المنتخب  بمشاركة  األولى 
التأهل من  بعد  اإلقصائية  األدوار  أول  من  وخرج 
والثانية  إفريقيا،  جنوب  من  بخسارة  المجموعات 
للمنتخبات تحت 23 سنة وفاز بها الفراعنة بأداء 

مشرف وتاريخى.
مسلسل زلزال

يتبين من قائمة جوجل أن مسلسل الفنان محمد 
كان   2٠19 عام  رمضان  فى  الذى عرض  رمضان 
الموسم  هذا  فى  وبحثا  ومتابعة  مشاهدة  األكثر 
المصرى  ماجد  بطولته  فى  وشاركه  الدرامى، 
الصحافة  دفع  مما  مهنى،  وهنادى  شيحة،  وحال 
لإلشادة  الفنيين  والناقدين  والعالمية  المصرية 

بالعمل الدرامى.
الهيئة الوطنية لالنتخابات

الوطنية  الهيئة  جملة  تظهر  السابع  المركز  فى 
المواطنين  استعالم  إلى  وتشير  لالنتخابات، 
كل  وأرقام  لجانهم  أماكن  حول  المتزايد  وبحثهم 
على  االستفتاء  إجراء  قبل  اللجنة،  داخل  شخص 
التعديالت الدستورية األخيرة، ولتى كان من بينها 

مادة تتعلق بالمدة الزمنية لفترة حكم الرئيس.

حضرة »التريند«

ماذا طلب المصريون من جوجل فى عام؟

  »خطة النواب«: نوافق على الزيادة بشرط أن يصل الدعم 

لمستحقيه.. 50 جنيًها كسلع تموينية غير كافية فى الشهر 

محمد صالح
وكرة و»مافيا« و»زلزال« 

و»التحرش« والهارب 
محمد على.. تتقدم 
اهتمامات المصريين 

فى عام 2019 

»رفضوا
إعطاء العذراء خبزا 
فدعت عليهم«.. 
والسكان: أجدادنا 

غلطانين

يتمنى  إنه  الثالثاء،  النواب،  بمجلس  االقتصادية 
تكافل  دعم  وكذلك  للمواطنين  النقدى  الدعم  زيادة 
سؤااًل  نسأل  أن  يجب  لكن  الفقيرة،  لألسر  وكرامة 
بتطبيق  تسمح  للدولة  العامة  الموازنة  هل  ألنفسنا: 
هذا االقتراح فى ظل العجز المتزايد وارتفاع خدمة 
الدين الخارجى ووصولها إلى 561 مليار جنيه بعدما 

كانت 5٤1 مليار جنيه العام الماضى.
لـ»الطريق«،  خاص  تصريح  فى  »عبدالحميد«،  وأكد 
أنه من الصعب تنفيذ اقتراح النائب عمرو الجوهرى 
التموين  بطاقات  على  المقدم  الدعم  زيادة  بشأن 
للمواطنين من 5٠ إلى 1٠٠ جنيه، على أرض الواقع 
ال  وكذلك  للدولة،  الحالية  المالية  الظروف  ظل  فى 
إلى  جنيًها   ٤5٠ من  وكرامة  تكافل  دعم  زيادة  يمكن 
6٠٠ جنيه شهرًيا بسبب عجز الموازنة العامة للدولة، 
األسر  لمساعدة  أخرى  حلول  فى  التفكير  يجب  لذا 

الفقيرة.
ومن جهتها، قالت سهير الحادى، عضو لجنة الخطة 
زيادة  إنها تدعم  الثالثاء،  النواب،  والموازنة بمجلس 
تحديدا  الدعم  مستحقو  يتحدد  عندما  لكن  الدعم 
غير  تموينية  كسلع  جنيها  الـ5٠  أن  السيما  حقيقيا، 
كافية للفرد فى الشهر، كما أن مبلغ الـ٤5٠ جنيها فى 

تكافل وكرامة ال يليق أبًدا بأى حياة كريمة لفرد غير 
قادر على العمل.

لـ»الطريق«،  خاص  تصريح  فى  النائبة  وأوضحت 
تطبيق  لكن  إلى مستحقيه،  أن يصل  البد  الدعم  أن 
وغير  مستحق  هو  من  كل  فيها  ويدخل  الزيادة 
أن  إلى  تماما، مشيرة  مستحق، فهذا شكل مرفوض 
الزيادة على الدعم من الممكن توفيرها من الموارد 
برامج  من  لتزيد  للدولة  العامة  الموازنة  تدعم  التى 
على  نختلف  ال  »نحن  مؤكدة:  المجتمعية،  الحماية 
زيادة برامج الحياة المجتمعية أو دعمها  فى صورها 

الحالية بشرط أن يصل الدعم لمستحقيه«.
وفى سياق متصل، قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة 
إن  الثالثاء،  النواب،  بمجلس  االجتماعى  التضامن 
مبالغ  زيادة  عليه  يترتب  اقتراحا  يقترح  نائب  أى 
مصروفات فى الموازنة العامة للدولة يجب عليه أن 
التمويل، كما يجب أن  يضع بجانب االقتراح مصادر 
يتقدم باالقتراح لوزارتى المالية والتخطيط والجهات 
تطبيق  بقابلية  يتعلق  فيما  عليه  الرد  ليتم  المعنية 

الزيادة أم ال.

منار مجدى

أحمد عوض



طريقنا.. وهنكمله

الحريف  الثالثاء 24 / 12 / 062019

ــة رياضيــة شــعارها الخــاص  لــكل عالمــة تجاري
الــذى يميزهــا عــن باقــى منافســيها مــن الشــركات، 
الشــركات  مــن  لــكل  بومــا..  أديــداس،  نايكــى، 
الخــاص  »اللوجــو«  وراء  وقصــة  حكايــة  الثــالث 

مــادى  بمقابــل  فتــاة  اخترعتــه  أحدهــا  بهــا. 
انفصــال  شــقيقان  وهنــاك  جــًدا..  ضئيــل 

عــن بعضهمــا فأنشــأ كل منهمــا مصنعــه 
الخــاص. وتعتبــر الشــركات الثــالث 
ــن أهــم  ــى«، م ــداس، نايك ــا، أدي »بوم
العالمــات التجاريــة الرياضيــة إلــى 

يومنــا هــذا، فــكل منهــا ينافــس اآلخــر 
ليظــل متربًعــا علــى القمــة. وترعــى شــركة بومــا 
مــن  كل  بجانــب  الوطنــى،  المصــرى  المنتخــب 
منتخبــى إيطاليــا والجزائــر، وأنديــة كبيــرة مثــل 
أرســنال اإلنجليــزى وإيــه ســى ميــالن اإليطالــى. 
الفريــق  أديــداس، قمصــان  بينمــا تصنــع شــركة 

ويوفنتــوس  مدريــد،  ريــال  الملكــى 
اإليطالــى، إلــى جانــب المنتخــب 
شــركة  ترعــى  فيمــا  األلمانــى، 

نــادى  الكتالونــى  العمــالق  نايكــى 
اإلنجليــزى.  توتنهــام  بجانــب  برشــلونة، 

القصص وراء »لوجو« أشهر العالمات التجارية:
نايكى

 فــى عــام 1964 كانــت هنــاك شــركة صغيــرة، 
تحمــل اســم »بلــو ريبــورن ســبورتس«، تــوزع أحذيــة 
رياضيــة مــن صنــع اليابــان، فــى أمريــكا، حيــث 
اســتمرت هــذه الشــركة فــى توزيــع األحذيــة لقرابــة 

جــاء  أن  إلــى  ســنوات،  الســبع 
وقــت االســتقالل حيــث قــررت 

الشــركة أن تصنــع أحذيــة خاصــة 
 .1971 عــام  بحلــول  وذلــك  بهــا 
قــام »فيــل نايــت« أحــد مؤسســى 

الشــركة، بتقديــم عــرض علــى طالبــة 
بجامعــة »بورتالنــد« بقيمــة دوالريــن فــى الســاعة، 
شــركة  شــعار  الفتــاة  هــذه  تصمــم  أن  مقابــل 
»نايكــى«، وافقــت الطالبــة علــى ذلــك العــرض ألنهــا 
أخيــًرا ســتتمكن مــن دفــع تكاليــف درس »الرســم 
بالزيــت«، التــى لــم تكــن قــادرة علــى تحملهــا نظــًرا 
الرتفاعهــا. اســتمرت القتــاة »كاروليــن دافيدســون« 
رســم  مــن  لتتمكــن  الســاعة  ونصــف  ســاعة   17
الشــعار، حيــث كانــت تقــوم الفتــاة برســم »اللوجــو« 
الحــذاء  علــى  وتثبتــه  المناديــل  ورق  علــى  أواًل 
لتتأكــد إن كان الشــعار يالئــم الحــذاء أم ال، وبعــد 
ــاة »كاروليــن  االنتهــاء مــن رســم الشــعار جنــت الفت
دافيدســون« مبلًغــا وقــدره 35 دوالرًا. وفــى عــام 

حواديت وراء شعارات أشهر ثالث عالمات تجارية رياضية
 مبتكرة شعار Nike تقاضت 2 دوالر فى الساعة

Puma عن  adidas الجيش النازى األلمانى وراء انفصال 

يعيــش الوســط الكــروى المصــرى حالــة 
ــة  ــرور جــوالت قليل ــارة، ورغــم م ــن اإلث م
مــن الــدورى المصــرى، إال أن األحــداث 
الســاخنة كانــت حاضــرة منــذ األســابيع 

ــة األعــرق. األولــى مــن البطول
فبيــن تفــوق األهلــى علــى المســتويين 
واكتســاحه  والهجومــى  الدفاعــى 
وتذبــذب  الزمالــك  وترنــح  الخصــوم، 
ــش االتحــاد  ــن وآخــر، يعي ــن حي ــه بي أدائ
ــع  الســكندرى صحــوة بوجــوده فــى المرب

وســط  اآلن،  حتــى  للــدورى  الذهبــى 
مســتوى  فــى  ملحــوظ  تراجــع 
بيراميــدز، وتبايــن أداء باقــى الفــرق.

ودخــول  الموســم  انتصــاف  وقبــل 
األنديــة فــى صراعــات الميركاتــو 

الشــتوى، حــاورت »الطريــق« 
أميــر عبدالحميــد حــارس 
األهلــى الســابق، والمديــر 
الحالــى ألكاديميــة النــادى 
لمعرفــة  زايــد،  بالشــيخ 
الكــروى  للمشــهد  رؤيتــه 
الحالــى، وتقييمــه لحــراس 

الــدورى المصرى، ويكشــف 
ســر تفضيــل نجــوم الزمالــك 
االنضمــام لألهلــى علــى مــر 

نــص  فإلــى  التاريــخ.. 
الحــوار..

مــا  البدايــة..  فــى 
لمســتوى  تقييمــك 
اآلن؟ حتــى  الــدورى 
اآلن  حتــى  البطولــة 
المســتوى  علــى  جيــدة 

الفنــى، فباســتثناء النــادى 
األهلــى الوحيــد الــذى يســير 

الفــرق  جميــع  ثابــت،  بمســتوى 
لمســتويات  الوصــول  تحــاول  مازالــت 
علــى  الحكــم  المبكــر  مــن  لكــن  أعلــى، 
الفــرق التــى ســتظل فــى المربــع الذهبــى، 

فبطولــة الــدورى تحتــاج إلــى نفــس طويــل 
للمنافســة.

لمباريــات  متابعتــك  خــالل  مــن 
هــو  مــن  نظــرك  وجهــة  مــن  الــدورى.. 

مصــر؟ فــى  األفضــل  الحــارس 
بأرقامــه  الشــناوى  محمــد  بالتأكيــد 
فــى  واحــد  رقــم  الحــارس  هــو  وأدائــه 
شــباكه  يســكن  لــم  فاألهلــى  مصــر، 
ــات،  ــد فــى ســت مباري ســوى هــدف وحي
مســتويات  يقــدم  أنــه  إلــى  باإلضافــة 
ــرة وأنقــذ  ــرة األخي ــازة فــى الفت ممت
الفريــق مــن أهــداف محققــه فــى 
آخــر مباراتيــن تحديــًدا، ومســاهمته 
الفريــق  تحقيــق  فــى  ســبًبا  كانــت 

الفــوز.
تظهــر  الحــارس  فكفــاءة 
لفــرص  يتعــرض  عندمــا 
قليلــة ويســتطيع التعامــل 
معهــا، بســبب قــوة تركيــزه 

اللقــاء. مــع مجريــات 
انضمــام  حــال  فــى 
محمــد الشــناوى للمنتخــب 
أولمبيــاد  خــالل  األولمبــى 
قــرار  تؤيــد  هــل  طوكيــو.. 
مشــاركته علــى حســاب محمــد 

؟ صبحــى
أن  شــك  يوجــد  ال 
األولمبــى  المنتخــب 
حــراس  أربعــة  يمتلــك 
مســتوى،  أعلــى  علــى 
لكــن الشــناوى ســيكون 
إضافــة كبيــرة للفريــق، 
بحاجــة  والمنتخــب 
خبراتــه. يمتلــك  لحــارس 

محمــود  عــودة  اقتــراب  مــع 
عبدالرحيــم »جنــش« مــن اإلصابــة.. كيــف 
تــرى المنافســة بيــن الثالثــى عــواد وجنــش 
وأبوجبــل علــى حراســة عريــن الزمالــك؟

وتحديــًدا  شــديدة  ســتكون  المنافســة 
بيــن الثنائــى عــواد وجنــش، لكــن األخيــر 
الزمالــك  مرمــى  بحراســة  األحــق  هــو 
مســتواه  لقمــة  يصــل  عندمــا  خاصــة 
فالخبــرات  اإلصابــة،  قبــل  كان  مثلمــا 
أفضــل  تجعلــه  »جنــش«  يمتلكهــا  التــى 
مــن عــواد، خصوًصــا مــع تراجــع مســتوى 

الفتــرة الحاليــة. األخيــر فــى 
أنــه  المؤكــد  فمــن  »أبوجبــل«  أمــا 
ســيصبح الحــارس األول للزمالــك، حــال 

حصولــه علــى فرصــة، لمــا يمتلكــه مــن 
الــدورى. خبــرات فــى 

ومــن هــم الحــراس األبــرز فــى الدورى  
المصــرى خارج القطبين؟

محمــود جــاد حــارس إنبــى 
اســتطاع  واعــد  العــب 
وتقديــم  األضــواء  خطــف 
مــع  رائعــة  مســتويات 
عامــر  وعامــر  الفريــق، 
حــارس اإلنتــاج الحربــى، 
وأخيــًرا أحمــد الســعدنى 
حــرس  مرمــى  حــارس 

الحــدود.
إصــدار  اآلن  يمكننــا  هــل 

فايلــر  علــى  نهائــى  حكــم 
مــع  األخيــرة  النتائــج  بعــد 

؟ هلــى أل ا
فالمــدرب  بالتأكيــد، 
اســتطاع  السويســرى 
قصيــرة  فتــرة  فــى 
علــى  بصمتــه  إظهــار 
الفريــق مــن حيث األداء 
وتطويــر  الجماعــى، 

عــدد مــن الالعبيــن علــى 
أنــه  كمــا  الفــردى،  المســتوى 

يجيــد قــراءة الخصــوم وهــو مــا 
فــى  الســابقة،  المباريــات  خــالل  ظهــر 
والتبديــالت،  المبــاراة  أثنــاء  تدخالتــه 

فهــو يعــد واحــًدا مــن أفضــل المدربيــن 
خــالل  مصــر  داخــل  تواجــدوا  الذيــن 

األخيــرة. الثــالث  الســنوات 
ما أســباب تذبذب أداء مســتوى الزمالك 

فــى الفترة األخيرة؟
علــى  أثــر  المــدرب  تغييــر  أن  الشــك 
مســتوى الفريــق، لكــن خــروج الالعبيــن 
عــن تركيزهــم بســبب أزمــة المســتحقات، 
يعــد العامــل األبــرز فــى تراجــع المســتوى، 
فــى  النتائــج  وتراجــع  المســتوى  وســوء 
المباريــات األخيــرة أديــا إلــى تفاقــم 
وهــذه  الفريــق،  داخــل  األزمــات 
األمــور مســؤولية الالعبيــن خــالل 
الفتــرة الحاليــة، للوقــوف بجانــب 
النقــاط  لتجنــب خســارة  ناديهــم 

فــى الــدورى.
مــازال  فكارتيــرون   
الفريــق  علــى  يتعــرف 
تختلــف  الحاليــة  وتجربتــه 
األهلــى  مــع  الســابقة  عــن 
مــازال  وهــو  دجلــة،  ووادى 
بحاجــة للوقــت الكافــى حتــى 

عليــه. الحكــم  يتــم 
مــا الصفقــات التــى يحتاجهــا 
الميركاتــو  خــالل  الزمالــك 

القــادم؟ الشــتوى 
بحاجــة  الزمالــك 
بعــد  أيمــن  لظهيــر 
والعــب  النقــاز،  رحيــل 
ــى ظــل  ــع ف وســط مداف
اســتمرار غيــاب محمــود 
بســبب  عبدالعزيــز 
مــع  لكــن  اإلصابــة، 
وجــود مقعــد واحــد فقــط 
أن  أرى  الفريــق  قائمــة  فــى 
النــادى بحاجــة أكثــر للتعاقــد مــع 

أيمــن. ظهيــر 
من المهاجم األبرز فى الدورى حتى اآلن؟

ســموحة،  العــب  حســن  حســام 
مصطفــى محمــد مهاجــم الزمالــك، كمــا 
مهاجًمــا  ريــان  ياســر  أحمــد  فــى  أرى 
الفــرص،  مــن  لمزيــد  بحاجــة  واعــًدا 

فنحــن رأينــا تأثيــره فــى الدقائــق التــى 
األمــم  كأس  بطولــة  خــالل  لعبهــا 
اإلفريقيــة تحــت 23 ســنة األخيــرة.

فــى  األفضــل  الالعــب  هــو  ومــن 
الــدورى؟

رمضان صبحى.
التــى  اآلراء  تؤيــد  هــل 
البــدرى  حســام  تطالــب 
للمنتخــب  الفنــى  المديــر 

مــن  عــدد  بتصعيــد  األول 
األولمبــى؟ المنتخــب  العبــى 

األول  فالمنتخــب  بالتأكيــد، 
بحاجــة لــروح العبــى األولمبــى 
ــرت خــالل  ــى ظه ــة الت القتالي
فهنــاك  الماضيــة،  البطولــة 
أكثــر مــن العــب يســتحقون 
المنتخــب  مــع  التواجــد 

صبحــى،  رمضــان  أبرزهــم  األول، 
مصطفــى محمــد، أســامة جــالل، أكــرم 

حمــدى. وعمــار  توفيــق 
بعــد تعاقــد األهلــى مــع »كهربــا« فــي رأيــك 
مــا ســر تفضيــل العبــى الزمالــك اللعــب 

بالقميــص األحمــر علــى مــر التاريــخ؟
يتمنــى  العــب  كل  أن  الشــك 
بالحصــول  مســيرته  تتويــج 
مــا  وأهــم  البطــوالت،  علــى 
هــو  األهلــى  النــادى  يميــز 
واإلدارى  الفنــى  االســتقرار 
الــذى يــؤدى لوصــول الفريــق 

التتويــج. لمنصــات 
ــة  ــى منظوم ــا أن األهل كم
كبيــرة تحتــرم الصغيــر قبــل 
الكبيــر، هــذه العوامــل تجعــل 
الفريــق متميــزا وتجعلــه مصــدر 

جــذب لالعبيــن.

ــه  ــح أبواب ــن فت ــاالت الشــتوية م ــرب ســوق االنتق اقت
ولــم يتبــق إال أيــام قليلــة، حيــث تســعى األنديــة إلبــرام 
العديــد مــن التعاقــدات مــع الالعبيــن لتدعيــم صفوفهــا 
فيمــا تبقــى مــن الموســم، وبــات أكثــر مــن العــب علــى 
أعتــاب الرحيــل مــن الزمالــك فــى ينايــر، فــى ظــل 
صعوبــة الحصــول علــى فرصــة المشــاركة مــع الفريــق 

األبيــض أو ألســباب أخــرى.
الراحليــن  الالعبيــن  أبــرز  »الطريــق«  وتســتعرض 
عــن الزمالــك فــى ينايــر أو األقــرب لذلــك، مــن خــالل 

الســطور التاليــة.
محمد عنتر

أميــر  مــن  الزمالــك،  العــب  عنتــر  محمــد  طلــب 
مرتضــى المشــرف علــى ملــف الكــرة، عقــد جلســة مــع 
كارتيــرون، مــن أجــل معرفــة موقفــه ســواء بالمشــاركة 

مــع الفريــق خــالل الفتــرة المقبلــة أو الرحيــل.
ملــف  بشــأن  الفنــى،  المديــر  مــع  أميــر  وتحــدث 
الالعبيــن المقــرر خروجهــم على ســبيل اإلعــارة، خالل 
فتــرة االنتقــاالت الشــتوية المقبلــة، ليــرد كارتيــرون 
بغلــق الملــف مؤقًتــا حتــى دراســة موقــف كل العــب 
مــن قبــل الجهــاز الفنــى، ومعرفــة هــل الفريــق بحاجــة 
إلــى جهــوده أم ال، خاصــةً أن الفريــق يعانــى مــن نقــص 

ــز. ــى بعــض المراك عــددى ف
ومــن جانبــه، طالــب »عنتــر« تامــر النحــاس، وكيــل 
أعمالــه، بالبحــث عــن عــروض مــن أجــل الرحيــل عــن 
القلعــة البيضــاء ولــو علــى ســبيل اإلعــارة مــن أجــل 

المشــاركة بصفــة أساســية.
وكان حلمــى طــوالن، المديــر الفنــى لنــادى إنبــى، 

قــد طلــب التعاقــد مــع »عنتــر«، خــالل فتــرة 
االنتقــاالت الشــتوية المقبلــة، بعــد اســتبعاد 

الفنــى  الجهــاز  فكــر  مــن  الالعــب 
لألبيــض بقيــادة الصربــى »ميتشــو« 

قبــل رحيلــه عــن الفريــق.
الزمالــك  إلــى  عنتــر  وانتقــل 
األســيوطى  صفــوف  مــن  قادًمــا 
فــى ينايــر 2018، لمــدة 4 مواســم 
ونصــف الموســم مقابــل 15 مليــون 

جنيــه.
حمدى النقاز

نــادى الزمالــك الســابق،  بــات مدافــع 
علــى أعتــاب االنضمــام لصفــوف فريــق نــادى 

الشــتوية  االنتقــاالت  خــالل  التونســى  الترجــى 
المقبلــة، بعدمــا فســخ تعاقــده مــع الزمالــك.

وقــرر حمــدى النقــاز فســخ تعاقــده مــع إدارة الزمالك 
القــدم  لكــرة  الدولــى  االتحــاد  فــى  شــكوى  وتقديــم 

ــة. ــا« بســبب تأخــر صــرف مســتحقاته المالي »فيف
وأكــدت مصــادر قريبــة مــن الالعــب لـ»الطريــق« أن 
النقــاز يقتــرب بقــوة مــن االنضمــام لنــادى الترجــى 

التونســى وأن هنــاك مفاوضــات مــن قبــل مجلــس إدارة 
ــاع  ــى خــط الدف ــن أجــل تواجــد الالعــب ف الترجــى م
بدفاعــات  خلــل  وجــود  بســبب  التونســى  بالفريــق 

الفريــق باآلونــة األخيــرة.
ويرفــض رئيــس الزمالــك عــودة التونســى حمــدى 
النقــاز ظهيــر أيمــن الفريــق، مــن جديــد بســبب مــا فعلــه 
خــالل األيــام الماضيــة وفســخ التعاقــد مــن طرفــه، 

ــى. ــم شــكوى ضــده فــى االتحــاد الدول وتقدي
التــى  األدلــة  الزمالــك،  يقــدم  أن  المنتظــر  ومــن 
تثبــت صحــة موقــف النــادى وأبرزهــا إيصــال مالــى 
يؤكــد حصــول الالعــب علــى مســتحقاته الماليــة، وأنــه 
يرتبــط بتعاقــد لــم ينتــِه بعــد ويتبقــى بــه موســمان، وال 

ــده. ــه فســخ عق يحــق ل
وبدايــة األزمــة جــاءت بتأكيــدات من التونســى حمدى 
إدارة مرتضــى منصــور  مــع  أن فســخ عقــده  النقــاز 
بطريقــة قانونيــة بإرســاله خطابــاً إلــى النــادى عبــر 
محاميــه يــوم 12 مــن شــهر نوفمبــر الماضــى، يتضمــن 

منــح الزمالــك مهلــة 15 يوًمــا لســداد مســتحقاته أو 
يتــم فســخ التعاقــد، وأضــاف حمــدى النقــاز أن المهلــة 
فــإن  لــذا  الزمالــك مســتحقاته،  يســدد  ولــم  انتهــت 
فســخ عقــده قانونــى، حيــث قــال إن فســخ التعاقــد مــن 
ــه علــى مســتحقاته  طــرف واحــد بداعــى عــدم حصول

ــة. ــة لمــدة 4 أشــهر ماضي المالي
ويقــول النقــاز إنــه لــم يتقــاض راتبــه منــذ أشــهر 
وهــو عكــس مــا نشــره رئيــس الزمالــك فــى فيديــو لــه، 
حيــث أظهــر العقــد مقســًما إلــى أقســاط فــى توقيتــات 
محــددة وليــس مقســما بنظــام الراتــب الشــهرى، وهــو 

مــا أكــده أيضــاً وكيلــه الســابق نبيــل أبوزيــد.
أن  الســابق  النقــاز  وكيــل  أبوزيــد  نبيــل  وأوضــح 
الزمالــك موقفــه ســليم بنســبة 100 % فــى تلــك األزمــة، 
وأضــاف أن عقــد الالعــب عــن طريــق األقســاط وليــس 
كراتــب شــهرى، الفًتــا إلــى أن الالعــب حصــل علــى 
ــد  ــن عق ــط م ــه 50 % فق ــى ل ــع مســتحقاته ويتبق جمي
الموســم الجــارى، الــذى لــم نصــل لمنتصفــه حتــى اآلن، 
وتابــع وكيــل الالعبيــن حديثــه، مشــيًرا إلــى أن موقــف 
الزمالــك فــى أزمــة النقــاز ســليم، وعليهــم أن يتقدمــوا 
بشــكوى التحــاد الكــرة تفيــد بانقطــاع الالعــب عــن 

التدريبــات.
محمد أبوجبل

عــاد محمــد أبوجبــل إلــى نــادى الزمالــك مجــدًدا فــى 
الميركاتــو الصيفــى الماضــى ولــم ينجــح فــى الحصــول 
علــى فرصــة المشــاركة فــى الكثيــر مــن المباريــات مــع 
الفريــق األبيــض هــذا الموســم، حيــث فضــل الجهــاز 
الفنــى الســابق ميتشــو، محمــد عــواد عليــه، فيمــا شــارك 
باتريــس  الفرنســى  مــع  واحــدة  مبــاراة  فــي 
كارتيــرون وكانــت أمــام الشــرقية فــى كأس 
مصــر، وتلقــى أبوجبــل أكثــر مــن عــرض 
فتــرة  فــى  الزمالــك  عــن  للرحيــل 
وفــى  المقبلــة  الشــتوية  االنتقــاالت 
مقدمتهــا إنبــى، حيــث باتــت مســألة 
رحيــل أبوجبــل عــن الزمالــك قريبــة 

جــًدا.
خالد بوطيب

عــن  المغربــى  المهاجــم  ابتعــد 
المشــاركة مــع الزمالــك هــذا الموســم 
التــى يعانــى منهــا فــى  بســبب اإلصابــة 
لمــدة  إثرهــا  علــى  ســيغيب  والتــى  الركبــة، 
حكــم  فــى  بــات  حيــث  أشــهر،   6 مــن  تقتــرب 
المؤكــد رحيــل الالعــب عــن قلعــة ميــت عقبــة فــى 
ينايــر المقبــل، كمــا تتجــه نيــة الطرفيــن لفســخ التعاقــد 

وديــة. بصفــة 

كواليس انتقال العبى الزمالك لألندية فى »الميركاتو« الشتوى
 عنتر يطلب اإلعارة وكارتيرون يغلق ملف الرحيل.. والنقاز إلى الترجى التونسى.. وبيع بوطيب يقترب

أمير عبدالحميد لـ»الطريق«:

محمد الشناوى حارس مصر األول 
و»جنش« األحق بحراسة عرين الزمالك

 المنتخب 
األولمبى 

يحتاج لخبرات 
الشناوى

 رمضان 
صبحى أحسن 

العب
فى مصر

 منظومة األهلى السبب فى انجذاب العبى الزمالك لألحمر

 كارتيرون 
ال يُسأل 
عن تراجع 
مستوى 
الزمالك

حوار - إيمان محمود

مصطفى أبوعقيل

دعــوة  بتوجيــه  »نايكــى«  شــركة  قامــت   ،1983
للفتــاة »كاروليــن دافيدســون« فــى حفــل تكريــم لهــا 
كأحــد المســهمين فــى نجــاح اســم الشــركة، حيــث 
تــم منحهــا مــا يقــارب الـــ500 ســهم مــن أســهم 
الشــركة.  وقبــل ذلــك بعــد أن تخرجــت »كاروليــن 
ــت بالشــركة،  ــة عمل دافيدســون« فــى الجامع
كانــت  حيــث  اســتقالتها  قدمــت  لكنهــا 
ترغــب فــى تأســيس عمــل خــاص بهــا.

أديداس
مــن  االســم  فكــرة  جــاءت 
حيــث  داســلر،  أدولــف  مؤسســها 
جمــع أول أجــزاء مــن اســمه واســم أبيــه لتصبــح 
فــى  العالميــة  الشــركات  كبــرى  مــن  »أديــداس« 

الرياضيــة. والمالبــس  األحذيــة  صناعــة 
وتغيــر شــعار شــركة أديــداس، عــدة مــرات علــى 
مــر الزمــن، لكنــه كان دائًمــا يحتــوى علــى الخطــوط 
الجبــال،  إلــى  ترمــز  التــى  المائلــة،  الثالثــة 
والتــى ترمــز بدورهــا الــى التحديــات التــى 
تخطيهــا  الرياضييــن  كل  علــى  يتعيــن 
أديــداس  شــركة  ووصلــت  وقهرهــا. 
حيــن   ،1952 عــام  تحديــًدا  للعالميــة 
ــة  ــى أحذي ــق األولمبــى األلمان ارتــدى الفري
انتشــارها  بــدأت  هنــا  ومــن  الشــركة،  صنــع  مــن 
الجنــوب،  وأقصــى  الشــمال  ألقصــى  ووصولهــا 
وأصبحــت أديــداس تمتلــك شــعبية كبيــرة بيــن الناس.

بوما
اســم  يحمــل  لألحذيــة  مصنــع  هنــاك  كان   
»األخــوان داســلر لألحذيــة«، وذلــك نســبة لألخويــن 
األلمــان، أدولــف داســلر، ورودولــف داســلر، وعنــد 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بدايــة 
النــازى  بالجيــش  األخــوان  التحــق 
األلمانــى، وبعــد انتهــاء الحــرب قــام 
عــن  باالنفصــال  داســلر  األخــوان 
بعضهمــا، ليؤســس كل منهمــا شــركته الخاصــة. 
ذهــب رودولــف داســلر، مؤســس بومــا، عــام 1948 
إلــى رســام كاريكاتيــر ُيدعــى »لوتــز باكــس« لينفــذ 
الحركيــة  الخفــة  مواصفــات  يحمــل  شــعارًا  لــه 
والقــدرة علــى التحمــل والقــوة، وكل تلــك الصفــات 
تتواجــد فــى »البومــا« والمشــتق مــن حيــوان الفهــد. 
ووصلــت الشــركة للعالميــة ســريًعا، حيــث ارتــدى 
كأس  فــى  »بومــا«  أحذيــة  البرازيلــى  المنتخــب 

العالــم التــى ُلعبــت فــى الســويد عــام 1958.

طاهر محمد
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 صالح وتريزيجيه وطارق حامد البد أن 

ينضموا للمنتخب األولمبى فى أولمبياد طوكيو

مصطفى أبوعقيل

لــم يكــن يتخيــل أحــد مــن محبــي الرياضــة،  أن البطــل 
كــرم جابــر الــذي رفــع اســم مصــر عالًيــا وتســبب حصــده 
للبطــوالت العالميــة والقريــة فــي تــردد صــدى الموســيقى 
ــا مــن  ــة، أن يكــون يوًم ــة أرجــاء الصــاالت الرياضي الوطني
األيــام خــارج الحلبــة التــي شــهدت علــى ســقوط مصارعيــن 
تحــت أقدامــه فــي العديــد مــن المناســبات، لينهي أســطورة 
مصــارع قــادرًا علــى مواصلــة المشــوار نحــو مزيــد مــن 

اإلنجــازات.
ويســتعرض »الطريــق« مــن خــال الســطور التاليــة أبــرز 

المحطــات فــي حيــاة البطــل األوليمبــي..
مولده

ــي  ــن شــهر ســتمبر ف ــي األول م ــر ف ــرم جاب ــرم ك ــد ك ول
حــي المنشــية باإلســكندرية، والتحــق بمدرســة المصارعــة 
أول مــرة فــى ســن الـــ 7 ســنوات مــن عمــره، عندمــا أخــذه 
ــاه  ــت انتب ــا لف ــه مم ــر عــادل إلحــدى تدريبات شــقيقه األكب
كــرم لهــذه اللعبــه، و مــن هنــا بــدأ كــرم فــى التدريــب حتــى 
كان أول تنافــس لــه رســمياً فــى 1989 فــى وزن 26كجــم 
وقــد ربــح بطولــة األســكندرية و جلــب أول ميداليــة، ثــم 
ــة. ــة الفضي ــح الميدالي ــة ورب ــة اإلقليمي ــى البطول ذهــب إل

بدايته مع عالم المصارعة الروماني
انتقــل »جابــر« للعــب فــي صفــوف نــادي شــباب النصــر، 
وهنــاك تمكــن مــن الحصــول علــى بطولــة الجمهوريــة، 
ــل  ــرر الرحي ــع شــباب النصــر ق ــد قضــاء 5 ســنوات م وبع
مــن خــال  الســكندري، حيــث دخــل  األوليمبــي  للنــادي 

بوابــة المنتخــب الوطنــي عــام 1995.
مشوار حافل باإلنجازات

نجــح فــي نيــل حوالــي 10 ميداليــات ذهبيــة، حيــث كانــت 
البدايــة فــي بطولــة شــباب العــرب بســوريا، والحصــول على 
ذهبيــة بيــروت، وبرونزيــة دورة البحــر المتوســط إيطاليــا، 
ثــم ذهبيــة  بفنلنــدا،  للشــباب  العالــم  برونزيــة بطولــة  و 
بطولــة أفريقيــا بالقاهــرة، وبرونزيــة بطولــة العالــم للشــباب 
بالقاهــرة، وذهبيــة بطولــة األلعــاب األفريقيــة جوهانســبرج 
، وذهبيــة بطولــة إفريقيــا بتونــس، والحصــول علــى ذهبيــة 

بطولــة العالــم للقــارات وكأس أحســن مصــارع.
االنجــازات  مواصــات  »كرم«فــي  نجــح  بعدهــا  ومــن 
وحصــد الذهــب خــال بطولــة إســبانيا الدوليــة وكأس 
أحســن مصــارع، و ذهبيــة دورة البحــر المتوســط بتونــس، 
العالــم  كأس  وفــي  بالقاهــرة،  أفريقيــا  بطولــة  وذهبيــة 
للقــارات تمكــن »كــرم« مــن الحصــول علــى كأس أحســن 
أحســن  وكأس  للكبــار  العالــم  بطولــة  وذهبيــة  مصــارع، 
بطولــة  فــى  الذهبيــة  بالميداليــة  تــوج  وأيًضــا  مصــارع، 
بتاسنســكى ببولنــدا، و الميداليــة الفضيــة فــى بطولــة 
العالــم للمصارعــة الرومانيــة فــي فرنســا، و ذهبيــة بطولــة 

دافيــد شــولتز بأمريــكا .
اخفاق بكين

التــي حققهــا »جابــر« فــي  عقــب النجاحــات الغزيــرة 
الحصــول علــى الميداليــة الذهبيــة فــي أثينــا وغيرهــا، 
لــم تكــن بالطويلــة،  والتفــاف المســئوولين حولــه لفتــرة 
لتشــهد  النســيان،  مــن  األوليمبــي  البطــل  بعدهــا  عانــى 
متوقــع لاعــب  يكــن  لــم  اخفــاق  علــى  بكيــن  أوليمبيــاد 
البطــل، بعــد تعثــره فــي الــدور األول والهزيمــة مــن األلبانــى 

أليــس جيــورى .

عودة من جديد
وفــي عــام 2012 عقــب إخفــاق بكيــن اختفــي كــرم جابــر 
ــرر، ليعــود فــي  ــم يكــن مب عــن الســاحة الرياضــة بشــكل ل
دورة األلعــاب األوليمبيــة بلنــدن، والحصــول علــى فضيــة، 
بمجهــود فــردي، يكــون بذلــك أول العــب مصــري يحصــل 

علــى ميداليتيــن أوليمبيتيــن.
تجربة »الكيك بوكس”

قــرر كــرم جابــر لممارســة رياضــة »الكيــك بوكــس«، فــي 
محاولــة لتحقيــق إنجــاز شــخصي مختلــف وبالتحديــد فــي 
رياضــة ترتبــط بشــكل مختلــف مــع المصارعــة، فكاهمــا 
يعتمــد علــى القــوة، ولكــن لــم يتمكــن »جابــر« من االســتمرار 
هنــاك والبعــد عــن المصارعــة، ليوقــف تجربــة »الكيــك 
بوكــس« الخاليــة مــن أي انجــاز، ويعــود لرياضتــه المفضلــة.

ستار النهاية
القــرار لــم يكــن مــن اختيــار البطــل األوليمبــي، حيــث 
جــاء مــن قبــل االتحــاد الدولــي، الــذي أرغمــه علــى اإليقاف 
بضــرورة  مــرة  مــن  أكثــر  أخطــره  بعــد  عاميــن،  لمــدة 
الخضــوع لكشــف طبــي علــى المنشــطات لكنــه أمتنــع عــن 

الخضــوع للكشــف ليتــم إيقافــه.
كان  حيــث  مفاجــيء  وقــت  فــي  االتحــاد  قــرار  وجــاء 
»جابــر« يفكــر بشــكل جــادي فــي االعتــزال فــي هــذا الوقــت 
مــع وصولــه لســن الـــ 35، ليمنــع االتحــاد الاعــب مــن 

المشــاركة فــي األوليمبيــاد وقتهــا فــي البرازيــل.
ويبقــي الســؤال األهــم، هــل يكــون كــرم جابــر قــادر علــى 
العــودة مــن جديــد إلــى حلبــة المصارعــة بعــد البعــد عنهــا 

لفتــرة طويلــة؟

تســعى كافــة أنديــة كــرة القــدم المصريــة لتدعيم 
صفوفهــا خــال فتــرة االنتقــاالت الشــتوية المقبلة، 
وذلــك لتدعيــم صفوفهــم وتحســين أوضاعهــم فــي 

المصــري  الــدوري  مســابقة  جــدول 
الكــرة  قطبــي  خاصــة  الممتــاز، 

والزمالــك  األهلــي  المصــري 
لحســم  يســعيان  اللــذان 
صفقــات قويــة، حيــث هنــاك 
أســماء كثيــرة باتــت مطروحــة 
لانضمــام  بقــوة  ومرشــحة 
فــي  واألبيــض  األحمــر  إلــى 

الشــتوي. الميركاتــو 
ــة  وستشــهد الســاحة الكروي
المصــري جــدااًل واســعا خــال 
الفتــرة القادمــة ومــع اقتــراب 
ــاالت الشــتوية  ــاب االنتق ــح ب فت
نظــام  فهــم  ســوء  بســبب 
يعتمــد  حيــث  االســتبداالت، 
نظــام االســتبداالت علــى منــح 
الحــق لــكل نــاد فــي اســتبدال 

5 العبيــن فــى قائمتــه علــى مــدار 
الموســم، وتحديــدا فــي فترتــي القيــد الصيفية 

والشــتوية.
الشــتوي  الميركاتــو  األهلــي  النــادي  ويدخــل 
وليــس فــي قائمتــه ســوى مقعديــن فقــط مــن أصــل 
5 مقاعــد بعدمــا اســتخدم األحمــر 3 اســتبداالت، 
وهــم باســم علــي ظهيــر أيمــن الفريــق األحمر الذي 
انتقــل إلــى الجونــة، وأحمــد حمــدي صانــع ألعــاب 
وأخيــرا  الجونــة،  إلــى  المنتقــل  الســابق  األهلــي 
محمــد شــريف المعــار إلــى إنبــي، األمــر الــذي دفــع 
الزمالــك واألهلــي لوضــع بعــض الصفقــات علــى 
قوائــم االنتظــار مثــل أيمــن حفنــي فــي المقاصــة، 

وميــدو جابــر مــع بيراميــدز.
لــه  فيتبقــى  الزمالــك،  بينمــا 
بعدمــا  فقــط،  واحــد  مقعــد 
اســتخدم الفــارس األبيــض 4 
اســتبداالت، وهــم بهــاء مجــدي 
المنعــم كهربــا  ومحمــود عبــد 
وأحمــد رفعــت وأحمــد كابوريــا، 
وهــو مــا يضــع الزمالــك موقــف 

صعــب، حيــث يقــوم بالتعاقــد مــع 
بهــا  يدعــم  فقــط  واحــدة  صفقــة 

صفــوف الفريــق علــى الرغــم مــن أن 
غيابــات  مــن  تعانــي  البيضــاء  القلعــة 
وإصابــات كثيــرة فــي مراكــز عديــدة.

الصيفيــة  االنتقــاالت  فتــرة  شــهدت  كمــا 
تمكــن  عــدم  وهــي  كبيــرة،  مفاجــأة  الماضيــة 

أيمــن  تســجيل  مــن  المقاصــة  مصــر  مســئولى 

وإرجــاء  الفيومــي  الفريــق  قائمــة  فــى  حفنــى 
حــدث  بعدمــا  القــادم،  ينايــر  شــهر  إلــى  األمــر 
بســبب خطــأ إداري نتيجــة الفهــم الخاطــئ لنظــام 
االتحــاد  فــي  الموجــود  االســتبداالت 
المصــري لكــرة القــدم، لــذا لــم يســتطع 
مســئولو النــادى الفيومــى قيــده 
فــى فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة، 
بعــض  مــع  التفــاوض  وتــم 
األنديــة العربيــة للحصــول علــى 
خدماتــه ليتمكــن مــن المشــاركة 
حتــى ينايــر، ولكــن رفــض أيمــن 

حفنــي.
ليــس المقاصــة فقــط، فنــادى 
بيراميــدز هــو اآلخــر لــم يتمكــن 
مــن قيــد أحمــد حمــودي صانــع 
الــذي  الســابق،  األهلــي  ألعــاب 
صفقــة  فــى  لبيراميــدز  انتقــل 
أيًضــا  وذلــك  حــر  انتقــال 
لنظــام  الخاطــئ  الفهــم  بســبب 

إلــى  أدى  مــا  االســتبداالت، 
عــدم التمكــن مــن قيــده لذلــك 

الدوريــات  فــي  حالًيــا  تســويقه  يتــم 
العربيــة.

لذلــك لــن يتمكنــا فريقــا المقاصــة 
وبيراميــدز مــن قيــد أى العــب 

جديــد فــي شــهر ينايــر 
واحــدة  حالــة  فــي  إال 

االتحــاد  موافقــة  وهــي 
علــى  القــدم  لكــرة  المصــرى 
جديــدة  باســتبداالت  الســماح 

الشــتوية  االنتقــاالت  فتــرة  فــى 
بعــد اســتنفاذ النادييــن لعــدد االســتبداالت 

فتــرة  فــى  بالموســم  لهــم  الُمحــدد 
الصيفيــة. االنتقــاالت 

أنبــاء  تــرددت  قــد  وكانــت 
خــال األيــام القليلــة الماضيــة 
أن اللجنــة الخماســية المكلفــة 
تنــوي  الكــرة  اتحــاد  بــادارة 
فــي  االســتبدال  عــدد  زيــادة 
فتــرة  خــال  االنديــة،  قوائــم 
االنتقــاالت الشــتوية القادمــة فــي 
نفــاه  مــا  هــذا  لكــن  ينايــر.  شــهر 
مصــدر بالجبايــة جملــة وتفصيــا، 
مؤكــًدا أنــه ال أســاس مــن الصحــة لهــذه 
األخبــار، مشــيًرا إلــى أنــه ال توجــد نيــة 
لزيــادة االســتبدال وســيتم االلتــزام باللوائــح 
التــي بــدأ عليهــا الموســم الحالــي، وأن أي تعديــل 
بطــان  ببســاطة  يعنــى  المســابقة  نظــام  فــى 

المســابقة، وأن هنــاك 5 اســتبداالت لــكل نــاد يتــم 
اســتخدامها ســواء بدايــة الموســم أو فــي فتــرة 

الشــتوية. االنتقــاالت 
مــن  المفوضــة  اللجنــة  طالبــت  جانبهــا،  ومــن 
االتحــاد الدولــى لكــرة القدم”فيفــا” ، لإلشــراف 
رئيــس  الجناينــى  عمــرو  الكــرة،  اتحــاد  علــى 
بعــدم  الجبايــة،  شــئون  إلدارة  المعينــة  اللجنــة 
فتــرة  خــال  األنديــة  أمــام  االســتبدال  فتــح 
القواعــد  لخــرق  تافيــا  الشــتوية،  االنتقــاالت 
المنظمــة للمســابقات المحليــة، بضــرورة اســتكمال 
المســابقة بنفــس اللوائــح التــى بــدأت بهــا البطولــة، 
تجنبــا العتــراض بعــض األنديــة فــي ظــل اإلشــراف 
المباشــر للفيفــا علــى شــؤون اتحــاد الكــرة هــذا 

الموســم.
وجــاء تدخــل فيــرون منــدوب الفيفــا فــى األزمــة 
بعــد إباغــه مــن قبــل محمــد فضــل عضــو اللجنــة 
المعينــة إلدارة الجبايــة بــأن هنــاك تفكيــرا لــدى 
الاعبيــن  أمــام  االســتبداالت  فتــح  فــى  اللجنــة 
ــة  ــى تتمكــن األندي ــل، حت ــر المقب خــال شــهر يناي
وخاصــة األهلــى والزمالــك من االســتفادة  
بضــم العبيــن خــال فتــرة االنتقــاالت 
مســئول  رد  أن  إال  الشــتوية، 
الفيفــا جــاء قاطعــا بعــدم تطبيــق 
بمبــدأ  يخــل  ألنــه  االســتبدال 
تكافــؤ الفــرص ويعــرض اللجنــة 

للمســاءلة.
وعلــى جانــب آخــر 
اســتقرت اللجنــة المعينــة 
علــى  الكــرة  اتحــاد  إلدارة 
األنديــة  أمــام  الحريــة  منــح 
بالصفقــات  االســتعانة  فــى 
الجديــدة التــى ســيتم قيدهــا فــى ينايــر 
التــى  الــدور األول  المقبــل، فــى مباريــات 
تقــام خــال شــهرى ينايــر وفبرايــر المقبليــن 
الــدورى  جــدول  علــى  تعديــات  إجــراء  بعــد 
الممتــاز، بعــد تأجيــل المســابقة لمــدة شــهر كامــل 
ــا تحــت 23  ــة إفريقي ــات بطول بســبب إقامــة مباري

عاًمــا فــى مصــر.
وتنتهــى مباريــات الــدور األول لبطولــة الــدورى 
لقــاء  بإقامــة  المقبــل  فبرايــر   19 يــوم  الممتــاز 
مــن  المؤجــل  والزمالــك  األهلــى  بيــن  القمــة 
ــة الرابعــة للمســابقة، علــى ان يحــق لجميــع  الجول
الاعبيــن الذيــن ينتقلــون ألنديــة أخــرى المشــاركة 
مــع أنديتهــم الجديــدة، تيســيرا علــى األنديــة وهــو 

النظــام المعمــول بــه فــى الســنوات االخيــرة.

أزمة االستبدال تضرب األندية 
المصرية.. و»الفيفا« يرد

 األهلى حيران فى مقعدين.. والزمالك »محتاس«
بمقعد فقط.. وبيراميدز محروم من الصفقات

ارجع ياجابر
 بعد االعتزال لفترة طويلة.. هل يستطيع أسطورة 

المصارعة العودة للحلبة من جديد؟

أحــد أبــرز الاعبيــن فــى تاريــخ مصــر فــى 
مركــز خــط الوســط، ســبق لــه اللعــب ضمــن 
صفــوف األهلــى والزمالــك، كمــا أنــه شــارك 

مــع منتخــب مصــر فــى كأس العالــم 
عــام 1990 بإيطاليــا، كمــا أنــه 
ــات  ــا للمباري ــًا فنًي ــل محل يعم
ســبورت،  أون  قنــوات  علــى 
وإم بــى ســى مصــر، وأصبــح 

اإلعــام  وســائل  حديــث 
التواصــل  ومواقــع 
بعــد  االجتماعــى 
الموســم  تصريحاتــه 
بــأن  الماضــى، 
الزمالــك إن لــم يحقــق 
ــاز  ــدورى الممت لقــب ال

فهــو  الماضــى  الموســم 
كــرة  فــى  شــيئًا  يفقــه  ال 
كان  »الطريــق«  القــدم.. 
لهــا هــذا الحــوار المميــز 

مــع العــب األهلــى والزمالــك الســابق، والــذى 
تحــدث بــدوره عــن الكثيــر مــن األمــور التــى 
تهــم الجمهــور الكــروى فــى مصــر، وهــو مــا 

التاليــة..  الســطور  فــى  ســنوضحه 
 فــي البدايــة.. مــا أســباب تراجــع الزمالــك 
الفتــرة األخيــرة وهزيمتــه مــن طائــع 

الجيــش؟ 
ــا  ــدة، منه األســباب عدي
العــددى  النقــص 
مــن  كل  بغيــاب 
جمعــة،  عبداللــه 
إمــام،  وحــازم 
ومحمــود شــيكاباال، هــذا بخــاف 
هــروب النقــاز مــن الزمالــك، كل هــذه 
الغيابــات أثــرت علــى أداء الفريــق، كمــا 
أن فرجانــى ساســى لــم يكــن فــى مســتواه 
»رمانــة  الاعــب  وهــذا  اإلطــاق  علــى 
الزمالــك،  لنــادى  بالنســبة  الميــزان« 
وعندمــا يكــون فــى يومــه يظهــر الزمالــك 

بشــكل جيــد، ولمــا يكــون فــى غيــر يومــه 
أداء الزمالــك يتأثــر بشــكل كبيــر، والســبب 
الثالــث واألخيــر هــو االســتهتار بالمنافــس 
واســتعجال الفــوز، ونــزول الاعبيــن الملعــب 
بثقــة زائــدة عــن اللــزوم بأنهــم ســيحققون 
علــى  الفــوز  بعــد  وذلــك  بســهولة،  الفــوز 
الجولــة  فــى  رد  دون  بهدفيــن  بيراميــدز 

الســابقة. 
هــل بالفعــل العبــو الزمالــك تخاذلــوا فــى 

ــاراة وتعمــدوا الهزيمــة؟  المب
هــذا الــكام عــار تماًمــا عــن الصحــة، أنــا 
لعبــت كــرة 20 ســنة وأســتطيع أن أجــزم بأنــه 
ال يعقــل أن يتخــاذل العبــون وأن يتعمــدوا 
الهزيمــة، هــؤالء العبــون كبــار يلعبــون فــى 
ــه ال يجــرؤ أى العــب  ــخ، كمــا أن ــه تاري ــاد ل ن
أن يفــوت مبــاراة ألنــه بذلــك يضيــع تاريخــه 
وســمعته لــو فعــل ذلــك، وبالعكــس أنــا كاعب 
عندمــا أفــوز أكــون قوًيــا فــى وجــه اإلدارة، 
ــى  ــب بمســتحقات ومكافــآت، عل ــث أطال حي
العكــس تماًمــا لمــا أكــون مهزومــا أبتعــد عــن 
أعيــن اإلدارة وال أســتطيع أن أطالــب بــأى 

شــىء ألننــى أكــون مقصــًرا فــى شــغلى.
ــا  ــة انضمــام كهرب ــى طريق ــا تعليقــك عل م

لألهلــى؟ 
كهربــا العــب جيــد، ولكنــى حزيــن علــى 
طريقــة انتقالــه لألهلــى وجماهيــر الزمالــك 
مباريــات  أربــع  آخــر  كهربــا،  مــن  زعانــة 
الزمالــك  غــادر  لمــا  الماضــى  بالــدورى 

واحتــرف فــى البرتغــال؛ كل الــكام كان علــى 
إن كهربــا هيــروح األهلــى وهــو تعمــد فعــل 
ذلــك حتــى يخســر الزمالــك الــدورى وهــو مــا 
ــك  ــا عــن الزمال ــل كهرب ــل، رحي حــدث بالفع
فــى نهايــة الــدورى الموســم الماضــى كان 
لقــب  الزمالــك  خســارة  فــى  قوًيــا  ســبًبا 
كهربــا  األهلــى..  لصالــح  الممتــاز  الــدورى 
خســر كثيــًرا جــًدا مــن شــعبيته عنــد جماهيــر 
نــادى الزمالــك، ولــو عــاد ألى نــاد آخــر غيــر 
مــن  أســهل  ســيكون  األمــر  كان  األهلــى، 
ــم التقليــدى للزمالــك،  ــى الغري ــه لألهل عودت
الخليــج،  أو  أوروبــا  فــى  يكمــل  كان  أو 

واألمــر اآلخــر الــذى يغضــب جماهيــر 
الزمالــك هــو ان كهربــا هــو مــن تــرك 
النــادى، وعلــى العكــس أنــا لمــا رحلــت 

األهلــى  األهلــى،  عــن 
ــى، كمــا  ــذى تركن هــو ال
هــو الحــال مــع حســام 

حســن عندمــا رحــل عــن 
األهلــى إلــى الزمالــك، األهلــى 

هــو مــن تركــه وقتهــا. 
حجــز  علــى  قــادر  كهربــا  هــل 
األساســى  التشــكيل  فــى  مكانــه 

؟  هلــى لأل
كهربــا العــب جيــد ويفيــد أى 
فــى  لكــن  فيــه،  يلعــب  فريــق 
ســتكون  المنافســة  األهلــى 
فكهربــا  كهربــا،  مــع  صعبــة 
مــكان  يلعــب  أن  يســتطيع  ال 

حســين  أو  صبحــى  رمضــان 
الشــحات، والمنافســة ســتنحصر 

أجــاى.  جونيــور  وبيــن  بينــه 
المنتخــب  أداء  فــى  رأيــك  مــا 
حســام  مــع  األول  المصــرى 

لبــدرى؟  ا
أداء ضعيــف جــًدا، ال يليــق 
نحــن  مصــر،  منتخــب  باســم 

واجهنــا منتخبــات ضعيفــة فــى المباريــات 
إفريقيــا  أمــم  تصفيــات  قبــل  الوديــة 
وصدقنــا أنفســنا، اإلعــداد كان ســيئًا وهــذه 
مباراتيــن  أول  فــى  التعــادل  النتيجــة  هــى 
منتخبــات  أمــام  اإلفريقيــة  بالتصفيــات 
مــع احترامنــا لهــا ضعيفــة، المفتــرض كنــا 

ــدري  ــرة، ولكــن حســام الب ناعــب فرقــا كبي
مــازال لديــه متســع كبيــر مــن الوقــت لكــى 

المنتخــب.   أداء  مــن  ويطــور  يعمــل 
لانضمــام  ترشــحه  الــذى  الثاثــي 
للمنتخــب األولمبــى فــى أولمبيــاد طوكيــو؟ 
صــاح،  محمــد  عــن  غنــى  ال  أنــه  أرى 

وحامــد. وطــارق  وتريزيجيــه، 
هــل تؤيــد قــرار عــدم تعاقــد المنتخبــات 

الوطنيــة مــع مدربيــن أجانــب؟ 
صعيــد  علــى  وليــس  تأكيــد..  بــكل 
المنتخبــات فقــط، بــل علــى صعيــد األنديــة 
الفرصــة  ُنعطــى  أن  البــد  أيًضــا، 
مــن  فنحــن  المصرييــن،  للمدربيــن 

األجنبــى. المــدرب  نصنــع 
هــل بيراميــدز قــادر علــى تحقيــق 
بطولــة الكونفدراليــة اإلفريقيــة هــذا 

الموســم؟ 
لتحقيــق  فريــق  أقــرب  هــو 
تأكيــد،  بــكل  البطولــة 
مميــزة  عناصــر  يمتلــك 
أكثــر  بشــكل  ويــؤدى 
مشــوار  طــوال  رائــع  مــن 

 . لــة لبطو ا
عقــدة  أصبــح  بيراميــدز  هــل 

؟  هلــى أل ا
ال يصــح أن نقــول ذلــك، لــكل مبــاراة 
ظــروف، علينــا أن ننتظــر لمواجهــات 
ثــم  الحالــى،  الموســم  الفريقيــن 

نتحــدث. 
الزمالــك  لمهاجــم  توجههــا  رســالة 
الــذى  الهجــوم  بعــد  محمــد  مصطفــى 
تعــرض لــه الاعــب الفتــرة األخيــرة؟ 
مصطفــى محمــد خليفتــى فــى 
فــى كل شــىء، كام  الماعــب 
كثيــر قيــل عنــى وأنــا العــب وهــو 
اآلن يحــدث مــع مصطفــى محمــد، 
كام،  ألى  يســتمع  أال  لــه  نصيحتــى 
وأن يركــز فــى تدريباتــه ولعبــه فقــط، وكثــرة 

ــده.   ــل تزي ــل مــن شــأنه، ب ــكام ال تقل ال

طريقة انتقال كهربا لألهلى 

أهانت جماهير الزمالك
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الصقور  الثالثاء 24 / 12 / 082019

تــرأس الفريــق محمــد فريــد رئيــس أركان 
حــرب القــوات المســلحة فعاليــات اإلجتمــاع 
األركان  لرؤســاء  عشــر  الخامــس  العــادى 
ورؤســاء أجهــزة الســامة واألمــن األفارقــة، 
اللجنــة  ألعمــال  إســتكماًل  يأتــى  والــذى 
المتخصصــة للدفــاع والســامة واألمــن التــى 
تســتضيفها جمهوريــة مصــر العربيــة خــال 
الفتــرة مــن15-19 ديســمبر 2019 بالعاصمــة 

الجديــدة. اإلداريــة 
دقيقــة  بالوقــوف  الجلســة  وقائــع  بــدأت 
الســام  حفــظ  جنــود  أرواح  علــى  حــداًدا 
وشــهداء  إفريقيــا،  فــى  العنــف  وضحايــا 
القــوات المســلحة والشــرطة المصريــة فــى 
تــم  كمــا  البغيــض،  اإلرهــاب  ضــد  معركتنــا 
اإلفريقــى  لإلتحــاد  الوطنــى  الســام  عــزف 
ــة. ــة مصــر العربي ــى لجمهوري والســام الوطن
وألقــى الســفير إســماعيل شــرقى مفــوض 
اإلتحــاد األفريقــى للســلم واألمــن كلمــة وجــه 
خالهــا الشــكر والتقديــر لجمهوريــة مصــر 
العربيــة علــى إســتضافتها لهــذه اإلجتماعــات 
والترحيــب  باإلســتقبال  مشــيًدا  الهامــة، 

الوفــود  جميــع  لقتهــا  التــى  والحفــاوة 
المشــاركة وأعضــاء المفوضيــة، معربًــا عــن 
التــى حققتهــا  باإلنجــازات  البالغــة  ســعادته 
الســيد  بقيــادة  المجــالت  كافــة  فــى  مصــر 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســى رئيــس اإلتحــاد 
الســلم  مفــوض  إســتعرض  كمــا  األفريقــى، 
واألمــن باإلتحــاد األفريقــى جهــود المفوضيــة 
فــى إحــال الســام وحــل النزاعــات ومواجهــة 
األعضــاء  الــدول  بكافــة  واإلرهــاب  العنــف 

باإلتحــاد.
وألقــى الفريــق محمــد فريــد كلمــة رحــب 
فيهــا بالوفــود المشــاركة فــى اإلجتمــاع الــذى 
ُيعقــد للمــرة األولــى بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
مؤكــًدا حــرص مصــر علــى التنســيق والتعــاون 
لتحقيــق  األفريقــى  اإلتحــاد  دول  كافــة  مــع 
الســام وترســيخ دعائــم اإلســتقرار، موجًهــا 
الشــكر والتقديــر لمــا بذلــه الخبــراء مــن جهــود 
فــى إجتماعاتهــم علــى مــدار األيــام الماضيــة، 
ومــا تــم التوصــل إليــه مــن توصيــات تحقــق 
واإلســتقرار  األمــن  لتحقيــق  شــاملة  رؤيــة 
القــوات  أركان حــرب  رئيــس  وأكــد  بالقــارة، 

كافــة  يهــدد  اإلرهــاب  أن  علــى  المســلحة 
شــعوب العالــم ممــا يتطلــب تكاتــف الجهــود 
لمواجهتــه، متطلًعــا إلــى أن تثمــر اإلجتماعــات 
علــى  لعرضهــا  محــددة  وتوصيــات  لنتائــج 

إجتمــاع الســادة وزراء الدفــاع إلقرارهــا.
وقــام الفريــق محمــد فريــد يرافقــه رؤســاء 
بجولــة  المشــاركة  الوفــود  وأعضــاء  األركان 
ــة داخــل معــرض المنتجــات العســكرية  تفقدي
علــى هامــش  تنظيمــه  تــم  الــذى  واألســلحة 
الشــركات  مــن  العديــد  بمشــاركة  اإلجتمــاع 
والجهــات المصريــة العاملــة فــى هــذا المجال، 
حيــث أعربــت كافــة الوفــود المشــاركة عــن 
ســعادتهم بمــا شــاهدوه مــن معــدات عســكرية 
وتكنولوجيــا تســليح متطــورة تعكــس مــا وصلت 
إليــه مصــر مــن تقــدم فــى مجــال التصنيــع 

واإلنتــاج الحربــى.
ــى ضــوء حــرص  ــك اإلجتماعــات ف ــى تل تأت
مصــر علــى تعزيــز التعــاون العســكرى واألمنــى 
مــع كافــة دول القــارة لدعــم جهــود الســام 
واإلســتقرار خاصــة فــى ظــل رئاســة مصــر 

لإلتحــاد األفريقــى لعــام 2019.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يترأس االجتماع العادى 

الخامس عشر لرؤساء األركان ورؤساء أجهزة السالمة واألمن األفارقة

تــرأس الفريــق أول محمــد زكــى القائــد 
الدفــاع  وزيــر  المســلحة  للقــوات  العــام 
واإلنتــاج الحربــى اإلجتمــاع العــادى الثانــى 
عشــر للجنــة الفنيــة المتخصصــة للدفــاع 
والســامة واألمــن بحضــور وزراء الدفــاع 
واألمــن األفارقــة ، وذلــك فــى ختــام أعمال 
للدفــاع  المتخصصــة  الفنيــة  اللجنــة 
إســتضافتها  والتــى  والســامة  واألمــن 
األولــى  للمــرة  العربيــة  جمهوريــة مصــر 
ديســمبر   19-15 مــن  الفتــرة  خــال 
 ، الجديــدة  اإلداريــة  بالعاصمــة   2019
اإلفتتاحيــة  الجلســة  وقائــع  بــدأت  وقــد 
إلجتمــاع الــوزراء بالوقــوف دقيقــة حــداًدا 
واإلرهــاب  العنــف  ضحايــا  أرواح  علــى 
وجنــود حفــظ الســام بأفريقيــا وشــهداء 
المصريــة  والشــرطة  المســلحة  القــوات 
الذيــن ضحــوا بأرواحهــم ودمائهــم دفاًعــا 
وتــم   ، وإســتقرارها  مصــر  أمــن  عــن 
عــزف ســام اإلتحــاد األفريقــى والســام 

العربيــة. لجمهوريــة مصــر  الوطنــى 
وألقــى الســفير إســماعيل شــرقى مفــوض 
كلمــة  واألمــن  للســلم  األفريقــى  اإلتحــاد 
مصــر  جمهوريــة  بتنظيــم  خالهــا  أشــاد 
 ، أراضيهــا  علــى  لإلجتماعــات  العربيــة 
موجًهــا الشــكر للســيد الرئيــس عبــد الفتــاح 
والشــعب  المســلحة  والقــوات  السيســى 
التــى  اإلســتقبال  حفــاوة  علــى  المصــرى 
لقتهــا الوفــود المشــاركة ، كمــا أكــد علــى 

أهمية النتائج والمناقشــات التى تم التوصل 
إليهــا خــال اإلجتماعــات فــى دفــع مســيرة 
العمــل األفريقــى المشــترك وحــل النزاعــات 
والجريمــة  واإلرهــاب  العنــف  ومواجهــة 
المنظمــة والجرائــم العابــرة للحــدود ، وأكــد 
مفــوض الســلم واألمــن باإلتحــاد األفريقــى 
ــى  ــى اإلجتماعــات عل حــرص المشــاركين ف
لخطــوات  ومقترحــات  بتوصيــات  الخــروج 
األزمــات  جــذور  تعالــج  وطموحــة  عمليــة 
التــى تعانــى منهــا معظــم دول القــارة فــى 

مجــال الســلم واألمــن.
أن  الــى  الســلم  مفــوض  أشــار  كمــا 
الجتماعــات تناولــت عــدد مــن القضايــا 
جهــود  مناقشــة  أبرزهــا  مــن  الهامــة 
إســكات  بشــأن  األفريقــى  اإلتحــاد 
البنــادق واألســلحة فــى أفريقيــا بحلــول 
عــام 2020 ، ومناقشــة عقيــدة اإلتحــاد 
ــات حفــظ الســام  األفريقــى بشــأن عملي
مــن  للتحقــق  التوجيهيــه  والمبــادىء   ،
قــدرات القــوة األفريقيــة الجاهــزة كذلــك 
مناقشــة المبــادرة المقدمــة مــن جمهوريــة 
مصــر العربيــة لخارطــة طريــق القاهــرة 
الســام  حفــظ  عمليــات  أداء  لتطويــر 
فــى أفريقيــا ، وعــرض مشــروع تنظيــم 
اإلتصــال  لنظــام  البيانــات  ومعالجــة 

األفريقــى. الشــرطى 
وخــال كلمتــه نقــل الفريــق أول محمــد 
زكــى لــوزراء الدفــاع والوفــود المشــاركة 

عبــد  الرئيــس  الســيد  وتقديــر  تحيــات 
الفتــاح السيســى رئيــس الجمهوريــة القائد 
األعلــى للقــوات المســلحة ورئيــس اإلتحــاد 
بلدهــم  فــى  بهــم  وترحيبــه  األفريقــى 
الثانــى مصــر مشــيداً بالجهــود التــى بذلهــا 

مــدار  علــى  إجتماعاتهــم  فــى  الخبــراء 
بالتوصيــات  للخــروج  الماضيــة  األيــام 
التــى تمــت مناقشــتها فــى إجتمــاع الســادة 
ــوم  ــم إقرارهــا الي ــى ت رؤســاء األركان والت
فــى إجتمــاع الســادة وزراء الدفــاع ، موكــًدا 

علــى أن كافــة المشــاركين باإلجتماعــات 
حرصــوا علــى أن يكــون جــدول األعمــال 
تواجههــا  التــى  التحديــات  عــن  معبــًرا 
دول قارتنــا ، حتــى تتمكــن مــن توصيــف 
لتوفيــر  واإلمكانيــات  الجهــود  وتعزيــز 
الســلم واألمــن الفريقــى لصياغــة موقــف 
أفريقــى موحــد للعمــل مــن أجــل حفــظ 

الســام.
تطلعــه  عــن  العــام  القائــد  وأعــرب 
فــى  الفاعلــة  المشــاركة  إســتمرار  إلــى 
الــدورات القادمــة لإلجتمــاع والتوســع فــي 
الشــراكات اإلســتراتيجية مــن قبــل شــركاء 
ــات  القــارة بمــا يتفــق مــع مســتوى التحدي
الخطــى  لتســريع  أفريقيــا  تواجــه  التــي 
والســام  األمــن  تحقيــق  طريــق  علــى 
واإلســتقرار لكافــة شــعوب القــارة ، كمــا 
المســلحة  للقــوات  العــام  القائــد  أكــد 
علــى  الحربــى  واإلنتــاج  الدفــاع  وزيــر 
تطلــع مصــر الدائــم لمزيــد مــن التعــاون 
العســكرى واألمنــى مــع دول القــارة لدعــم 
ومكافحــة  واإلســتقرار  األمــن  جهــود 
اإلرهــاب ، وطالــب القائــد العــام بإعتمــاد 
ــات  ــز عملي ــق القاهــرة لتعزي خارطــة طري
حفــظ الســام بإعتبارهــا نــواة لموقــف 
بعمليــات  يتصــل  فيمــا  موحــد  أفريقــى 
ــة وفــى ظــل إعــادة  حفــظ الســام األممي

. الجاريــة  الهيكلــة 
الدفــاع  ووزراء  العــام  القائــد  وقــام 

واألمــن األفارقــة بجولــة تفقديــة لمعــرض 
األســلحة والمعــدات التــى صنعــت بأيــدى 
وإســتمع   ، خالصــة  مصريــة  وســواعد 
القائــد العــام والــوزراء إلــى شــرح مفصــل 
تضمــن اإلمكانــات الفنيــة والقتاليــة التــى 
تتمتــع بهــا األســلحة المصريــة المشــاركة 
بالمعــرض ، والــذى شــاركت فيــه معــدات 
مــن وزارة اإلنتــاج الحربــى والهيئــة العربية 
اإلســكندرية  ترســانة  وشــركة  للتصنيــع 
العالميــة  العربيــة  والشــركة  البحريــة 
الشــركات  مــن  والعديــد  للبصريــات 

المصريــة العاملــة فــى هــذا المجــال.
المســلحة  للقــوات  العــام  القائــد  وكان 
قــد التقــى علــى هامــش فعاليــات اجتمــاع 
والســامة  للدفــاع  المتخصصــة  اللجنــة 
واألمــن األفريقيــة بــوزراء دفــاع كاً مــن 
الصومــال وتشــاد وجنــوب الســودان وكينيــا 

والكاميــرون.
كمــا التقــى رئيــس أركان حــرب القــوات 
المســلحة برؤســاء أركان كاً من موريتانيا 

وبوركينــا فاســو وزامبيــا وليســوتو.
إطــار  فــى  اإلجتماعــات  تلــك  تأتــى 
حــرص مصــر الدائــم علــى تعزيــز التعــاون 
المشــترك بيــن الــدول األفريقيــة وإيمانهــا 
الكامــل بــأن القــارة األفريقيــة قــادرة علــى 
معالجــة مــا يواجههــا مــن تحديــات وصــولً 
لشــعوبها  والســام  اإلســتقرار  لتحقيــق 

وتثبيــت دعائــم التنميــة المســتدامة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة يترأس االجتماع العادى الثانى عشر 

للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسالمة واألمن بحضور وزراء الدفاع واألمن األفارقة

العــام  القائــد  زكــى  محمــد  أول  الفريــق  صــدق 
للقــوات المســلحة وزيــر الدفــاع واإلنتــاج الحربــى 
مــن  جديــدة  دفعــة  قبــول  عــن  اإلعــان  علــى 
المجنديــن مرحلــة إبريــل 2020 جــاء ذلــك خــال 
ــر إدارة  وقائــع المؤتمــر الصحفــى الــذى عقــده مدي
دفعــة  قبــول  إلــى  فيــه  أشــار  والتعبئــة  التجنيــد 
جديــدة مــن شــباب مصــر لتأديــة الخدمــة العســكرية 
ــق 2019/12/25 م  ــوم األحــد المواف ــن ي ــاراً م اعتب

للشــروط األتيــة:- وذلــك وفقــاً 
أوالً: المؤهالت العليا

مواليــد الفتــرة مــن 1 ينايــر حتــى 30 يونيــو مــن 
خريجــى  مــن   1999 عــام  حتــى  الســنوات  جميــع 
جميــع الكليــات والمعاهــد العليــا )حكومــى / خــاص( 
والمعتمــدة  الدراســى  مؤهلهــم  علــى  الحاصليــن 
نتيجتهــم خــال الفتــرة مــن أول أغســطس 2019 حتــى 
آخــر ينايــر2020، وخريجــى كليــات الطــب )البشــرى 
/ األســنان / العــاج الطبيعــى / الطــب البيطــرى / 
التمريــض( الذيــن أنهــوا ســنة اإلمتيــاز / مــدة التدريــب 
خــال تلــك الفتــرة، مواليــد مــن 1 ينايــر إلــى 30 يونيــو 
مــن عــام 2000 خريجــى العــام الدراســى2019/2018 
ينايــر  آخــر  إلــى   2019 فبرايــر  أول  مــن  والفتــرة 
2020 والمتخلفيــن مــن ســنوات ســابقة، علــى أن يتــم 
مــن  اســتقبالهم بمكاتــب التجنيــد والتعبئــة اعتبــاراً 
20 ينايــر 2020 وتســجيلهم وإجــراء الكشــف الطبــى 

عليهــم بمناطــق التجنيــد اعتبــاراً مــن 3 - 20 فبرايــر 
م.  2020

ثانًيا: المؤهالت فوق المتوسطة
مواليــد الفتــرة مــن 1 ينايــر حتــى 30 يونيــو من جميع 
الســنوات حتــى عــام 1999م والحاصليــن علــى مؤهلهــم 
 2019 أغســطس  أول  مــن  الفتــرة  خــال  الدراســى 
حتــى آخــر ينايــر 2020م، ومواليــد الفتــرة مــن 1 ينايــر 
حتــى 30 يونيــو عــام 2000م خريجــى العــام الدراســى 
2019/2018 والفتــرة مــن أول فبرايــر2019 إلــى آخــر 
ينايــر2020م والمتخلفيــن مــن ســنوات ســابقة، علــى أن 
يتــم اســتقبالهم بمكاتــب التجنيــد والتعبئــة اعتبــاراً مــن 

10 فبرايــر2020 وتســجيلهم وإجــراء الكشــف الطبــى 
عليهــم بمناطــق التجنيــد اعتبــاراً مــن 22 وحتــى 25 

فبرايــر 2020.
ثالًثا: المؤهالت المتوسطة

مواليــد أشــهر )إبريــل / مايــو / يونيــو ( مــن عــام 
ومواليــد  متوســط،  مؤهــل  علــى  الحاصليــن   2000
األشــهر الثــاث مــن جميــع الســنوات حتــى عــام 1999 
خريجــى العــام الدراســى 2019/2018، والمتخلفيــن 
مــن ســنوات ســابقة علــى أن يتــم اســتقبالهم بمكاتــب 
التجنيــد والتعبئــة اعتبــارا مــن 25 ديســمبر 2019، 
وتســجيلهم وإجــراء الكشــف الطبــى عليهــم بمناطــق 

التجنيــد إعتبــاراً مــن 8 ينايــر وحتــى 2 فبرايــر 2020م.
رابعًا: غير ذوى المؤهالت

مواليــد أشــهر )إبريــل / مايــو / يونيــو( مــن عــام 
وســيتم  ســابقة  ســنوات  مــن  والمتخلفيــن   2000
مــن  اســتقبالهم بمكاتــب التجنيــد والتعبئــة اعتبــاراً 
يــوم 16 فبرايــر2020 علــى أن يتــم تســجليهم وإجــراء 
والتعبئــة  التجنيــد  بمناطــق  عليهــم  الطبــى  الكشــف 
الفتــرة مــن26 فبرايــر وحتــى 10  لهــم فــى  التابعــة 

2020م. مــارس 
المستندات المطلوبة

)بطاقــة الرقــم القومــى – بطاقــة الخدمة العســكرية 

أو  الميــاد  شــهادة  أصــل   – جنــد(   6( والوطنيــة 
ــة  ــة الجنائي ــة الحال ــا – صحيف مســتخرج رســمى منه
لــه الشــاب – فيــش  التابــع  مــن القســم أو المركــز 
البصمــات )1 جنــد( مــن منــدوب التجنيــد بالقســم أو 
المركــز – فصيلــه الــدم – أصــل المؤهــل الدراســى 
إلــى شــهادة اإلمتيــاز  المؤهــات باإلضافــة  لجميــع 
 / )البشــرى  الطــب  كليــات  لخريجــى  التدريــب   /
 / البيطــرى  الطــب   / الطبيعــى  العــاج   / األســنان 
التمريــض( – وثيقــة الــزواج للمتزوجيــن – رخصــة 
القيــادة للشــبان الحاصليــن عليهــا – خطابــات الفصــل 
ــخ  ــا تاري ــن الدراســة محــدد به ــن م ــة المفصولي للطلب
قــرار الفصــل وســببه – قــرار التعييــن )المعيديــن / 

المقيميــن(. المدرســين / األطبــاء 
كمــا تــم إنشــاء موقــع إلدارة التجنيــد علــى شــبكة 
https://tagned.mod.(العنــوان علــى  اإلنترنــت 

ــم  ــى ته ــح الخدمــات والتيســيرات الت gov.eg( لتوضي
علــى  للــرد  وموقــع  التجنيــد،  علــى  المقبــل  الشــباب 
علــى  بالخــارج  المقيميــن  المصرييــن  استفســارات 
العنــوان التالــى tagneed@mod.gov.eg، وخدمــة 
اإلســتعام الصوتــى إلدارة التجنيــد والتعبئــة ومناطقهــا 
التابعــة لهــا علــى األرقــام اآلتيــة )26351195 / 02 
- 26339581 / 02 ( وقــد تــم إضافــة رقــم الخدمــة 
الصوتيــة للمركــز اإللكترونــى لخدمــات التجنيــد ) كــول 

ســنتر( الرقــم المختصــر ) 15499 (.

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة المرحلة الثانية إبريل 2020

فعاليــات  التوالــى  علــى  الثالــث  لليــوم  اســتمرت 
الجتماعــات التحضيريــة لخبــراء الجتمــاع الثانــى عشــر 
للجنــة الفنيــة المتخصصــة للدفــاع والســامة واألمــن 
اإلفريقيــة والتــى تســتضيفها مصــر خــال الفتــرة مــن 
15-19 ديســمبر 2019 بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة.
وأعضــاء  المشــاركة  الوفــود  جميــع  أشــادت  وقــد 
بحفــاوة  اإلفريقــى  بالتحــاد  واألمــن  الســلم  مفوضيــة 
المســبوقة  غيــر  والتســهيات  والتنظيــم  الســتقبال 
لاجتماعــات التــى تعقــد للمــرة األولــى بجمهوريــة مصــر 

العربيــة.
لألمــن  اإلفريقــى  التحــاد  مفوضيــة  ممثــل  وأكــد 
الدراســة  أن  علــى  الجتماعــات  ختــام  فــى  والســلم 
ــم  ــى ت ــات الت ــر والملف ــة التقاري ــة لكاف ــة والدقيق المتأني
ستســاهم  الماضيــة  الثاثــة  األيــام  خــال  مناقشــتها 
بشــكل كبيــر فــى بلــورة موقــف موحــد يعكــس مصالــح 

وتطلعــات كافــة دول التحــاد وأهــداف العمــل اإلفريقــى 
فــى مجــال الســلم واألمــن، مؤكــًدا أن كافــة الموضوعــات 
التــى طرحــت علــى جــدول أعمــال اجتمــاع اللجنــة تحظى 
بأولويــة متقدمــة فــى أجنــدة التحــاد اإلفريقــى لتحقيــق 

األمــن والســتقرار بالقــارة .
للعاقــات  الدفــاع  وزيــر  مســاعد  ألقــى  جانبــه  مــن 
ــراء  ــى اجتماعــات الخب ــد مصــر ف ــس وف ــة رئي الخارجي
ــر للوفــود المشــاركة  كلمــة وجــه خالهــا الشــكر والتقدي
وأعضــاء المفوضيــة علــى الجهــد المبــذول والمداخــات 
الهامــة أثنــاء مناقشــة كافــة الموضوعــات التــى نأمــل أن 
ــز التعــاون والعمــل  ــدة لتعزي ــة لنطاقــة جدي تكــون بداي
اإلفريقــى المشــترك، بمــا يعكــس حــرص مصــر الدائــم 
علــى دعــم جهــود دول القــارة الراميــة إلى تحقيق الســام 
والســتقرار والقضــاء علــى اإلرهــاب والنزاعــات لتوفيــر 

ــة . ــاة الكريمــة لكافــة الشــعوب اإلفريقي الحي

نجاح اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع 

والسالمة واألمن اإلفريقية فى جمهورية مصر العربية

إشراف - أحمد عبدالمجيد
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حصاد وزارة التموين 
يعــد عــام 2019 األهــم فــى ملــف التجــارة 
ــع  ــث اســتهدفت الحكومــة رف ــة حي الداخلي
الناتــج  فــى  الداخليــة  التجــارة  مســاهمة 
ســابقا،   %17 مقابــل   %20 إلــى  القومــى 
وذلــك مــن خــال إنشــاء مراكــز لوجســتية 
فــى المحافظــات، فــى إطــار اســتراتيجية 
لوجســتية  مناطــق  التمويــن إلنشــاء  وزارة 

للتجــارة الداخليــة فــى 22 محافظــة.
قــال إبراهيــم عشــماوى، رئيــس جهــاز 
الدكتــور  إن  الداخليــة،  التجــارة  تنميــة 
ــن والتجــارة  ــر التموي ــى المصيلحــى وزي عل
الداخليــة قــام بافتتــاح مناطــق لوجســتية 
 %40 بنســبة  محافظــة   11 فــى  وتجاريــة 
 2019 عــام  خــال  المحافظــات  مــن 
حجــم  ويبلــغ  فدانــا   368 مســاحة  علــى 
االســتثمارات نحــو 49 مليــار جنيــه، مشــيًرا 
إلــى أنــه تــم افتتــاح مناطــق لوجســتية فــى 
والفيــوم،  ســويف،  وبنــى  واألقصــر،  قنــا، 
والمنوفيــة، والشــرقية، طنطــا، والبحيــرة، 
ــا. ــر لمحافظــات الدلت وكان النصيــب األكب

المنطقة اللوجيستية بالصعيد
وهــى أول منطقــة لوجســتية فــى الصعيــد 
بتكلفــة 2 مليــار جنيــه علــى مســاحة 15.5 
فــدان بمنطقــة الترامســة بمحافظــة قنــا 
والتــى فــازت بهــا شــركة المتحــدة للصيادلة 
تجاريــة  منطقــة  إلقامــة  تجــارى  كمطــور 
لوجســتية باســتثمارات متوقعــة تصــل إلــى 

2 مليــار جنيــه.
المنطقة اللوجيستية بالشرقية

وتقليــل  الســلع  توفيــر  علــى  وتعمــل 
حلقــات تــداول المنتجــات، وتهــدف هــذه 
المناطــق إلــى تقليــل الفاقــد فــى تــداول 
الســلع وخاصــة اللحــوم والخضــر والفواكــه، 
تقليــل  خــال  مــن  للمســتهلك،  والتوفيــر 
الفاقــد، وتقليــل مراحــل التــداول، وتضــم 
أهــداف المناطــق اللوجيســتية العمــل علــى 
دعــم المواطــن وتوفيــر فــرص عمــل بالفتــرة 

المقبلــة. 
المنطقة اللوجيستية بطنطا

فدانــا،   83 تبلــغ  مســاحة  علــى  وتأتــى 
جنيــه،  مليــارات   4 نحــو  قدرهــا  بتكلفــة 
وتتضمــن إقامــة مناطــق تجاريــة ولوجســتية 
نجــوم  خمــس  وفنــدق  أدويــة  ومخــازن 
الســيارات  خدمــة  ومراكــز  ومعــارض 
وأســواق مفتوحــة ومناطــق ترفيهيــة وبنــوك 
المشــروع  يوفــر  فيمــا  رياضــى،  ونــاد 

عمــل  فرصــة  ألــف   50 نحــو  العمــاق 
مباشــرة وغيــر مباشــرة ألبنــاء المحافظــة.

المنطقة اللوجيستية بالبحيرة
مخــازن  لوجســتية  منطقــة  أول  وتعــد   

البحيــرة. فــى  فقــط 
تصرحــات  فــى  »عشــماوى«  وأكــد 
 ،2020 عــام  خــال  ســيتم  أنــه  خاصــة، 
طــرح 6 مناطــق لوجســتية وتجاريــة، فــى 
6 محافظــات جديــدة، منهــا »اإلســماعيلية، 

وبورســعيد«. والســويس، 
مستشــار  مدكــور  عمــرو  الدكتــور  وأكــد 
لنظــم  الداخليــة  والتجــارة  التمويــن  وزيــر 
المصيلحــى  علــى  الدكتــور  أن  المعلومــات، 
قــام بالتعاقــد علــى مناقصــة الســتيراد القمــح 
بقيمــة 1.1 مليــار جنيــه، مشــيًرا إلــى أنــه 
ســوف يتــم اســتيرادها خــال عــام 2020.
وأوضــح »مدكــور« فــى تصريــح خــاص، 
دول،   4 مــن  القمــح  اســتيراد  ســيتم  أنــه 
هــى »روســيا، فرنســا، رومانيــا، أوكرانيــا«، 
ــا  ــد عليه ــات المتعاق ــى أن الكمي مشــيًرا إل

تبلــغ 355 ألــف طــن مقســمة كالتالــى:
 120 ألــف طــن فرنســى،115  ألــف طــن 
روســى،60  ألــف طــن أوكرانــى، 60 ألــف 

طــن رومانــى.
وأشــار مستشــار وزيــر التمويــن والتجــارة 
أن  إلــى  المعلومــات،  لنظــم  الداخليــة 
باتخــاذ  قــام  المصيلحــى  علــى  الدكتــور 
الكثيــر مــن القــرارات خــال العــام الجــارى.  
تــم  التــى  القــرارات  تلــك  بيــن  ومــن 

: هــا تنفيذ
1 - االنتهــاء مــن منافــذ المرحلــة الثانيــة 

لمشــروع جمعيتــى.
الثالثــة  المرحلــة  عــن  اإلعــان   -  2
ســلعية  منافــذ  لفتــح  جمعيتــى  لمشــروع 

الخريجيــن. لشــباب  جديــدة 
3 - صــرف الســلع المدعمــة للمواليــد 

الجديــدة علــى البطاقــات التموينيــة.
ســيارة  الـــ1000  مشــروع  تنفيــذ   -  4
ســلعية  منافــذ  عــن  عبــارة  وهــى  متنقلــة 
متنقلــة لشــباب الخريجيــن ضمــن المرحلــة 
السادســة مــن مشــروع المنافــذ التســويقية 

المتنقلــة.
5- اســتكمال طــرح الفــرص االســتثمارية 

النشــاء المناطــق اللوجســتية والتجاريــة.
للحفــاظ  جديــدة  صوامــع  إنشــاء   -  6
علــى تخزيــن األقمــاح المخصصــة إلنتــاج 

المدعــم. الخبــز 
7 - إنشــاء مراكــز الخدمــات التموينيــة 
مكاتــب  تطويــر  مــع  بالتــوازى  المتطــورة 
التمويــن الحاليــة فــى مختلــف المحافظات.

وفــق  التمويــن  بطاقــات  تنقيــة   -  8
لألســرة  واالنفــاق  الدخــل  مؤشــرات 

المســتحقين. غيــر  الســتبعاد 
لحــل  جديــدة  مبــادرات  إطــاق   -  9
جهــاز  خــال  مــن  المواطنيــن  مشــاكل 

المســتهلك. حمايــة 
مناقصــات  طــرح  اســتمرار   -  10

الخــارج. مــن  األرز  الســتيراد 
مــن  األولــى  المرحلــة  تنفيــذ   -  11
االســتهاكية  المجمعــات  طــرح  مشــروع 

إلدارتهــا. الخــاص  للقطــاع 
ألول  الذهبيــة  المشــغوالت  دمــغ   -  12

مــرة بالليــزر لمنــع التاعــب.
13 - خفــض اســعار العديــد مــن الســلع 

ــة. التمويني

برافو »التموين«

عــام مهــم فــى تاريــخ ســوق المــال المصرى، إذ شــهد 
هــذا العــام أول تصريــح رئاســى مرتبــط بســوق المــال، 
حــول الطروحــات الحكوميــة ومشــاركة الجيــش فــى 
الطروحــات الحكوميــة، فكيــف ســيؤثر هــذا القــرار 
وخطــة  المــال،  ســوق  علــى  السيســى  وتصريحــات 
الحكومــة فــى برنامــج الطروحــات الحكوميــة التــى 
افصحــت عنهــا منــذ عام 2016 ووضعــت جدوال زمنيا 
لهــا مــر منــه حوالــى 21 شــهرا وتبقــى 9 أشــهر، ولــم 
تطــرح الحكومــة ســوى 45 % مــن الشــرقية للدخــان، 
كأول عمليــة طــرح ناجحــة ضمــن البرنامــج، وســتتبعها 

شــركات أخــرى وبنــوك فــى برنامــج الطروحــات.
وتســتهدف الحكومــة مــن خــال طــرح الشــركات 
الحكوميــة فــى البورصة تنشــيط البورصة واالســتفادة 
مــن عوائــد طــرح أســهم تلــك الشــركات فــى البورصــة 
فــى عمليــات التطويــر والتحديــث وإعــادة الهيكلــة، 
ويعــد طــرح الشــركات الحكوميــة فــى البورصــة أحــد 
مصــر  لمنــح  الدولــى،  النقــد  صنــدوق  اشــتراطات 
قرضــا بقيمــة 12 مليــار دوالر، الــذى تســلمت منــه 
ــى أغســطس الماضــى..  ــرة ف مصــر الشــريحة األخي
فمــا هــو تقيــم خبــراء ســوق المــال ألداء البورصــة فــى 
ــة  ــا وللطروحــات الحكومي ــم ألدائه 2019، ومــا توقعه

خــال العــام المقبــل.
تقييم البورصة فى 2019

ــك المركــزى  يقــول إســماعيل حســن، محافــظ البن
إن  لـ»الطريــق«،  خاصــة  تصريحــات  فــى  األســبق، 
وطفــرة  كبيــًرا  تقدًمــا  شــهدت  المصريــة  البورصــة 
ــاح السيســى  ــى الرئيــس عبدالفت ــذ تول فــى أدائهــا من
ــه األولــى، وذلــك يعــود إلــى  مقاليــد الحكــم فــى واليت
واليتــه  بدايــة  ومــع  المدروســة،  الحكيمــة  قراراتــه 
للبورصــة  المالــى  الســوق  حجــم  وصــل  الثانيــة، 
المصريــة إلــى تريليــون جنيــه ألول مــرة فــى تاريخــه.

المركــزى األســبق، أن  البنــك  أكــد محافــظ  كمــا 
عمليــات الطروحــات التــى مــن ضمنهــا طــرح البنــوك 
داخــل البورصــة خــال الفتــرة المقبلــة ســتكون خطــوة 
فعالــة وســتعود علــى البورصــة المصريــة بالفائــدة 
ــرة  ــرة تتســم بالخب ــوك الكبي ــا أن البن ــرة، مضيًف الكبي
ــا  ــة له ــر السياســة النقدي ــة، فــى تدوي والكفــاءة العالي
أربــاح  زيــادة  مــن خــال  البنــوك الصغيــرة،  عكــس 
ســتعود  الطــرح،  عمليــة  أن  إلــى  مشــيًرا  البنــك، 
بالفائــدة علــى الجميــع ســواء البنــوك، أو ســوق المــال، 
أو األفــراد، مــن خــال عمليــات االســتثمار، خاصــة 
أنهــا مؤسســات ماليــة ذات محافــظ ماليــة كبيــرة، 

قــادرة علــى توظيــف أموالهــا بشــكل جيــد.
وأكــد محافــظ المركــزى األســبق، أن تصريحــات 
الرئيــس السيســى ســتعود باإليجــاب علــى ســوق المــال 
وســتجذب الكثيــر مــن المســتثمرين، كمــا أنهــا ســتكون 

إيجابيــة علــى الطروحــات التــى ســتتم فــى عــام 2020.
مــن جانبــه، قــال عيســى فتحــى، نائــب رئيــس شــعبة 
ــة، إن أداء البورصــة  األوراق الماليــة بالغــرف التجاري
كان إيجابًيــا مقارنــة بالفتــرة قبــل 30 يونيــو 2013، 
حيــث ارتفعــت بنســبة كبيــرة، منوهــا بــأن البورصــة 

تتغــذى بالمنــاخ المحيــط بهــا.
وأضــاف فتحــى، أن اإلجــراء األقــوى الــذى اتخذتــه 
المركــزى،  البنــك  فــى  متمثلــة  المصريــة  الحكومــة 
تحريــر ســعر الصــرف الــذى أدى الــى ارتفــاع أداء 
ــر قــدر  ــب يشــترون أكب ــث جعــل األجان البورصــة، حي
مــن األســهم فــى الفتــرة الســابقة، مــا جعــل ضــخ 
مليــار جنيــه  بمقــدار  يزيــد  األجنبيــة  االســتثمارات 

داخــل الســوق المصــرى.
ولفــت نائــب رئيــس شــعبة األوراق الماليــة، إلــى أن 
تخفيــض ســعر الفائــدة علــى الجنيــه، أثــر إيجابًيــا 
بقطاعــات  الرتباطــه  المصريــة،  البورصــة  علــى 
كثيــرة، منهــا األوعيــة االدخاريــة وغيرهــا، مضيًفــا أنــه 
ســيعمل علــى تنشــيط التمويــل العقــارى، مؤكــًدا أن 
المشــروعات ســوف تعــود إلــى االقتــراض بعــد خفــض 

ــدة.  ســعر الفائ
ومــن جانبــه، أكــد وائــل النحــاس المحلــل الفنــى، أن 
مســتوى أداء البورصــة المصريــة قــد شــهد إيجابيــات 
عــدة منــذ تولــى الرئيــس عبدالفتــاح السيســى الحكــم، 
وأبــرز هــذه االيجابيــات زيــادة رأس المــال الســوقى 
إلــى تريليــون جنيــه ألول مــرة فــى تاريــخ البورصــة 
بعــض  عليــه  دخــل  الســوق  أن  مضيًفــا  المصريــة، 

اآلليــات، مثــل عمليــات البيــع والشــراء التــى تســتغرق 
ــام. ــا واحــًدا بــداًل مــن 3 أي يوًم

وأضــاف النحــاس، أنــه حــدث إدراج للعديــد مــن 
ــة فــى  ــى 12 شــركة مصري ــدة، حوال الشــركات الجدي
البورصــة، وتــم إدراج شــركة أوراســكوم مــرة أخــرى 
داخــل البورصــة المصريــة كشــهادات إيــداع دوليــة.
رؤوس  زيــادة  تمــت  أنــه  الفنــى،  المحلــل  وأكــد 
األمــوال للشــركات داخــل البورصــة فــى حــدود 50 
مليــار جنيــه، وتــم تعديــل قانــون ســوق المــال وتحديثــه 
والموافقــة عليــه مــن البرلمــان المصــرى، مشــيًرا إلــى 
أن هنــاك صناديــق اســتثمار، وســندات، وأذون خزانــة، 
ســيتم طرحهــا داخــل البورصــة فــى المرحلــة القادمــة.

عام 2020 وبداية الطروحات 
إن  المــال،  أســواق  خبيــر  الفقــى  ســعيد  يقــول 
تنفيــذ  بــدأت  حتــى  كثيــرا  تأخــرت  قــد  الحكومــة 
عــام  منــذ  عنــه  أعلنــت  الــذى  الطروحــات  برنامــج 

.2016
وشــدد خبيــر أســواق المــال، علــى ضــرورة البــدء فى 
برنامــج الطروحــات الحكوميــة، ألنــه ســيدر للخزانــة  
العامــة للدولــة حوالــى 7 مليــارات دوالر، مؤكــدا علــى 
أن الطروحــات ســتأتى بثمــار جيــدة مــن خــال توفيــر 
ســيولة مــن ناتــج االكتتــاب تســمح بإعــادة هيكلــة هــذه 
الشــركات وتوســيع نشــاطها، مــا يعــود علــى الناتــج 
إلــى  باإلضافــة  عامــة،  بصفــة  باإليجــاب  القومــى 
ــن  ــن المســتثمرين المصريي ــدة م جــذب شــرائح جدي
ــى  ــن نشــاط البورصــة وبالتال ــد م ــا يزي ــب، م واألجان

التــداول  أحجــام  ارتفــاع 
وارتفــاع المؤشــرات.

اخــر  أن  الفقــى،  وأوضــح 
اكتتــاب حكومــى كان مــن 12 عامــا، وكان اكتتــاب 

مليــون  جــذب  وشــهد  لاتصــاالت،  المصريــة 
مســتثمر جديــد، مؤكــدا أن الطروحــات الحكوميــة 
لباقــى شــركات القطــاع العــام ســتكون فى عــام 2020. 

سلبيات الطرح
يــرى أحمــد قــورة رئيــس البنــك الوطنــى المصــرى 
األســبق، أن البنــوك الحكوميــة هــى عصــب االقتصــاد 
القومــى للبــاد، وأن عمليــة الطــرح ســتقلل مــن ملكيــة 
الدولــة لهــا واداراتهــا أيضــا، مؤكــدا أنــه ال يوافــق علــى 

عمليــات الطروحــات.
البنــك  بيــع  بتجربــة  كامــه  علــى  قــورة  وبرهــن 
الوطنــى المصــرى لدولــة الكويــت والــذى أًصبــح بنــك 
الكويــت الوطنــى حاليــا، باالضافــة إلــى عمليــة بيــع 

االســكندرية. بنــك 
البنــك الوطنــى المصــرى األســبق،  وتابــع رئيــس 
فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، »الحكومــه هــى التــى 
ــة  ــم االشــرف والرقاب ــع والطــرح ويت ــرار البي تتخــذ ق
ــه الحــق  مــن خــال البنــك المركــزى، والــذى يعتبــر ل
ــه الطــرح، كمــا أن قاعــدة المركــزى  فــى رفــض عملي
تنــص علــى أنــه ال يمتلــك شــخص واحــد اكثــر مــن 10 

% مــن أســهم البنــك المطــروح«.
 إيجابيات الطرح

قــال أحمــد تركــى الخبيــر المالــى، إن الحكومــة 

كشــفت عــن برنامــج الطروحــات الخــاص بهــا والــذى 
ضــم شــركات قطــاع أعمــال، وبنــوكا حكوميــة، مشــددا 

علــى ضــرورة وضــع الحكومــة لجــدول زمنــى.
وتابــع تركــى، »الحكومــة عليهــا ديــون وتريــد ســد 
ــة  ــا أن المعامل ــذه الطروحــات، كم ــة به عجــز الموازن

ــة لاســتيعاب«. ــا نهاي ــس له ــى الســوق لي ف
وأكــد الخبيــر المالــى، أنــه اذا كان القطــاع العــام 

جيــدا فســتكون نســب الطــرح األمثــل 30 %.
النسب األمثل للطرح

فــى نفــس الســياق، يقــول إيهــاب ســعيد المحلــل 
الفنــى، إن مصــر بهــا نحــو 120 شــركة أعمــال فــى 
القطــاع العــام، مــن بينهــا 9 شــركات قابضــة، ويجــب 
الطروحــات،  تنفيــذ  فــى  تســرع  أن  الحكومــة  علــى 
علــى  ســتكون  للطــرح  األمثــل  النســب  أن  مضيفــا 

المــال بإجمالــى 20 %. حســب رأس 
وتابــع ســعيد، »يمكــن طــرح حتــى 30 % مــن أى 
شــركة، وهــذا مــا نريــده، ولكــن النســبة األكثــر تكــون 
للحكومــة، ممــا يجعــل المســتثمر يفكــر، لمــاذا يشــترى 

أســهما بشــركة تديرهــا الحكومــة وليــس هــو«.
الدكتــور  االقتصــادى  الخبيــر  قــال  جهتــه،  ومــن 
ســليمان مصطفــى، إن شــركات قطــاع األعمــال العــام 
تســهم فــى حجــم االقتصــاد بنســبة 45 %، مؤكــدا أن 
ــة للشــركات  الطروحــات ســتوفر الســيولة المطلوب
لديهــا  االســتثمار  فــرص  وتعــزز  الحكوميــة، 
وإعــادة تدويــر رأســمالها واســتغال الســيولة 
فــى التنقيــب عــن اســتثمارات جديــدة 
إلــى تحســين  باإلضافــة  القطــاع  فــى 

المركــز المالــى للشــركة.
وأوضــح مصطفــى، أن شــركات قطــاع 
األعمــال غيــر قــادرة علــى التحــرك مــع 
ــى،  ــب المحل ــة الطل حجــم الســوق وقيم
ــر القطــاع  ــض تقصي ــش تدخــل لتعوي ــدا أن الجي مؤك
العــام ولــو أن قطــاع األعمــال نجــح كان ســيوفر علــى 

الجيــش الكثيــر. 
فــى  البورصــة  »ســوق  االقتصــادى،  الخبيــر  وتابــع 
حالــة ركــود ويجــب علــى الدولــة طــرح شــركات جاذبــة 
كــى تقــوم بتحريــك شــهية المســتثمر وخاصة المســتثمر 
الســوق  ويتحــرك  أكبــر  حصصــا  فيشــترى  الصغيــر 
ويعــود للنشــاط«، مضيفــا أنــه يجــب أن تتوافــر صفــات 
الحكومــة  وأن  االســتراتيجى  المســتثمر  فــى  معينــة 
تريــده أن يتحــرك فــى اتجــاه معيــن ويجــب أن تتوافــر به 
ــة الماليــة الكبيــرة  مواصفــات خاصــة، أهمهــا الميزاني

الكافيــة والرؤيــة االقتصاديــة الممتــازة.

»الطريق« تفتح ملف الطروحات الحكومية 

كشف حساب ألداء المقصورة خالل عام.. وتوقعات 2020

ــر  ــع يناي ــى مطل ــارك ف طبقــت مصلحــة الجم
2019، نظــام »زيــرو جمــارك«، وفقــا لاتفاقيــة 
األوروبيــة التــى وقعتهــا مصــر مــع دول االتحــاد 
ــى  ــى نصــت عل ــذ عــام 2010، والت ــى من األوروب
تخفيــض 10 % مــن نســبة القيمــة الجمركيــة 
المقــررة البالغــة 40 % لســعة أقــل مــن 1600 
ســى ســى و135 % للســعات األكبــر مــن 1600 
ــة التخفيــض لـــ10  ســى ســى، وحــددت االتفاقي
شــرائح خــال عشــر ســنوات منــذ 2010، لتصــل 
إلــى صفــر جمركــى عــام 2019، إال أنهــا توقفــت 
يكــون  أن  فتقــرر   ،2014 فــى  واحــًدا  عاًمــا 
التخفيــض فــى 2019 بواقــع 20 % لتعويــض عــام 

وقــف التخفيــض.
ولكــن بعــد مــرور 12 شــهرا، مــن تطبيــق نظــام 
»زيــرو جمــارك« لــم تنخفــض أســعار الســيارات، 
وأصــاب ســوق الســيارات الركــود، بســبب جشــع 

الــوكاء والموزعيــن وفقــا لمــا قالــه الخبــراء.
»الماكــى«  الســيارات  مبيعــات  أن  يذكــر 
شــهدت تراجًعــا بنســبة 9 %، لتصــل إلــى 100 
الـــ10  األشــهر  خــال  ســيارات  و610  ألــف 
األولــى مــن العــام الحالــى، مقابــل 110 آالف 
و653 وحــدة خــال الفتــرة نفســها مــن العــام 
عــن  الصــادرة  لإلحصائيــات  وفًقــا  الســابق، 

الســيارات. ســوق  معلومــات  مجلــس 
أسباب ركود قطاع السيارات

خبيــر  خيــرت  مصطفــى  المهنــدس  يقــول 
إن  لـ»الطريــق«  الطــرق،  وهندســة  الســيارات 
»زيــرو جمــارك« قــد مــر عليــه حوالــى 12 شــهرا، 
منــذ تطبيقــه بهــدف خفــض أســعار الســيارات، 
ــش  ــو العكــس، بســبب تعطي ــا حــدث ه ــن م ولك
موديــات  عــن  االعــان  ثــم  للســوق  الــوكاء 
ــا وشــراؤها بســعر  ــم بيعه ــم ليت الســيارات لديه
أن  الســيارات،  ســوق  خبيــر  وأوضــح  مرتفــع. 
الــوكاء والتجــار والموزعيــن، قامــوا بتخزيــن 
الســيارات مــن الموديــات القديمــة وعطشــوا 
قامــوا  العــام  هــذا  انتهــاء  وقبــل  بهــا  الســوق 
باالفصــاح عنهــا وبيعهــا بســعر مرتفــع جــدا.

أن  خيــرت،  مصطفــى  المهنــدس  وأكــد 
مشــكلة ارتفــاع األســعار واجهــت المنتجــات ذات 
ولــن  الصينــى،  والتجميــع  المحلــى،  التجميــع 
ــذه  ــة به يســتطيعوا منافســة المنتجــات األوروبي

المرتفعــة. األســعار 
وأضــاف خبيــر ســوق الســيارات، أن جهــاز 

حمايــة المســتهلك يجــب عليــه أن يأخــذ خطــوة 
جشــع  مــن  ليحــد  العقوبــة  ويغلــظ  حاســمة 

باألســعار. وتاعبهــم  والــوكاء  التجــار 
بينمــا قــال اللــواء راضــى عبدالمعطــى رئيــس 
منــذ  التجــار  إن  المســتهلك،  حمايــة  جهــاز 
تحريــر ســعر صــرف الــدوالر الجمركــى وتطبيــق 
ــى  ــدأوا بالتاعــب ف ــد ب ــارك ق ــرو جم نظــام زي
األســعار بالرغــم مــن كونهــم لــم يســتوردوا أى 
بضاعــة بســعر مرتفــع، مؤكــدا أن الجهــاز يســعى 

ــن. للحــد مــن جشــع التجــار والموزعي
المســتهلك  شــعور  أن  لـ»الطريــق«،  وأوضــح 
بجشــع التجــار يولــد حالــة مــن التذبــذب فــى 
الســوق ويزيــد مــن العشــوائية، مؤكــدا أن جهــاز 
صــف  فــى  دائمــا  يقــف  المســتهلك  حمايــة 
الملتــزم بالقوانيــن ســواء مســتهلكا أو تاجــرا.

قطــاع  رئيــس  األنصــارى  مجــدى  وقــال 
الدولــة  إن  الجمــارك،  بمصلحــة  اإلجــراءات 
وقطــاع  الســوق  لمســاعدة  قوانيــن  شــرعت 
الســيارات مثــل تحريــر ســعر الــدوالر الجمركــى 
وزيــرو جمــارك لتنشــيط وتحريــك الســوق، كمــا 
مــن  ســيارات  باســتيراد  تاجــر  ألى  ســمحت 

االتحــاد األوروبــى اذا طبــق شــروط االســتيراد.
وأوضــح األنصــارى، لـ»الطريــق«، أن التجــار 
قامــوا باســتغال كل هــذه الميــزات لصالحهــم 
فقــط واالســتفادة منهــا فــى الوقت الــذى وضعته 
والمســتهلك،  التجــار  منهــا  ليســتفيد  الدولــة 
مشــددا علــى دور جهــاز حمايــة المســتهلك فــى 

الحــد مــن جشــع التجــار. 
األعلــى  قائمــة  فــى  تراجــع مصــر مركزيــن 

مبيًعــا
 2 »فوكــس  مؤسســة  إحصائيــات  أظهــرت 
ترتيــب  أن  الســيارات،  ســوق  ألبحــاث  مــوف« 
مصــر فــى قائمــة الــدول األعلــى مبيًعــا للســيارات 
خــال الشــهور العشــرة األولــى مــن العــام الحالى، 
قــد تراجــع مركزيــن لتســتقر عنــد المركــز 43، 
مقارنــة بترتيبهــا فــى القائمــة خــال الفتــرة ذاتهــا 

مــن العــام الماضــى، والــذى كان 41.
وفــى هــذا الســياق، يقــول المهنــدس يحيــى 
أبوالمــكارم خبيــر أســواق الســيارات، لـ»الطريق« 
الــدول  إن تراجــع مصــر مركزيــن فــى قائمــة 
طبيعــى  أمــر  هــو  للســيارات  مبيعــا  األعلــى 
»زيــرو  مــن  األخيــرة  للشــريحة  تطبيقهــا  بعــد 
جمــارك«، وحــدوث تنافــس فــى األســعار بيــن 
ــا  ــا أحــدث اضطراب شــركات الســيارات وهــو م

فــى قطــاع الســيارات.

بعد مرور عام على »زيرو جمارك«.. نكشف سبب عدم انخفاض أسعار السيارات 

صناعة السيارات المحلية وضبط »حماية 

المستهلك« لألسعار.. أول طرق النهوض بالقطاع 

 خبراء: طرح إنبى للبترول فى البورصة يعزز من أداء سوق المال.. وشركات القطاع العام ستسد عجز موازنة الدولة.. ونسب الطرح األمثل 30 % 

هدير أبوالعال 

شيماء ميزارهدير أبوالعال 



طريقنا.. وهنكمله حوادث الثالثاء 24 / 12 / 102019

نيفين مصطفى

فاطمة عاهد 

فى  النيابات  وأروقة  الشرطة  أقسام  شهدت 
تتسم  التى  الجرائم  من  نوعا  األخيرة  الفترة 
باالنحطاط األخالقى والتى تجسدت فى ظاهرة 
لم يعرفها مجتمعنا من قبل، يقوم فيها  إجرامية 
ممارسة  أثناء  زوجاتهم  بتصوير  األزواج  بعض 
ذلك  بعد  يبتزها  أن  أجل  من  الحميمة،  العالقة 
ضدها  يستخدمها  أو  الفاضحة،  المقاطع  بهذه 
كورقة للضغط ليساومها بها على حقوقها المادية 

فى حالة وقوع الطالق.
إحدى  به  قامت  ما  الجرائم  هذه  آخر  وكانت 
أقدمت  عندما  أكتوبر   6 مدينة  فى  السيدات 

على تمزيق جسد زوجها بسكين المطبخ، بسبب 
العالقة  ممارسة  أثناء  عارية  بتصويرها  قيامه 
بنشر هذه  بتهديدها  منه  انتقاما  معها،  الحميمة 
أو  منه  الطالق  طلبها  حال  فى  الفيديوهات، 

انفصالها عنه.
وترجع الدكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم النفس 
بجامعة عين شمس، أسباب هذا النوع من الجرائم 
وترويجه  رقابة،  بدون  »اإلنترنت«  انتشار  إلى 
لبعض السلوكيات الشاذة التى تقف وراء موافقة 
الزوجة من األساس على تصويرها أثناء ممارسة 

العالقة الحميمة.

وتؤكد أستاذ علم االجتماع أن العالقة الزوجية 
عنه  يكشف  أن  يجوز  ال  والزوجة  الزوج  بين  سر 
أن  منهما  ألى  يجوز  ال  كما  الطرفين،  من  أى 
يحكى تفاصيل ما يحدث فى العالقة ألسرته أو 

أصدقائه، ناهيك عن نشر مثل هذه المقاطع.
ومن جهته، يوضح المحامى طارق جمال، الخبير 
بقانون العقوبات أنه فى حال لو تم التصوير من 
غير رضا الزوجة، يعرض الزوج نفسه إلى العقوبة 
الخاصة  الحياة  وانتهاك  التصوير  على  الجنائية 
هذا  أن  إلى  باإلضافة  إذن،  على  الحصول  دون 
العمل يعد انتهاكا لحرمة اإلنسان الشخصية، كما 

الفيديوهات  بهذه  الضحية  مساومة  أن 
خاصة  بالسجن،  القانون  عليها  يعاقب 
لو قام الزوج بنشر الفيديوهات، أو حتى 

تدخل  ابتزاز  جريمة  يعد  ما  بذلك،  التلويح 
الفعل  منه  تكرر  حال  فى  التشهير  جرائم  ضمن 

مرة ثانية.
وتوقع طارق جمال أن تنال المتهمة بقتل زوجها 
إثبات  فى  نجحت  إذا  مخففا  حكما  أكتوبر  فى 
وجود مقاطع فيديو تصور العالقة الجنسية بينها 
وبين زوجها، وعلى الرغم من أن المحكمة ستنظر 
إلى الجريمة باعتبارها جريمة قتل عمد، إال أن 

الهيئة القضائية ستقدر أن الباعث عليها الدفاع 
تأجيج  فى  عليه  المجنى  وتسبب  الشرف،  عن 
المقاطع  بهذه  مساومتها  بعد  الزوجة  غضب 

المخلة.

ليلى: حمايا بيفتح عليا باب الحمام وأنا 
بستحمى.. وجوزى »ال بيهش وال بينش«

قضاء وشرطة فى أسبوع

إشراف - محمود مراد

الشخصية الضعيفة لزوج ليلى، حولت 
حياتها إلى قطعة من الجحيم، بعد أن 
شىء،  كل  فى  متحكما  حماها  أصبح 
الزوجة  حياة  من  ابنه  وجود  وألغى 
يوم  يأتى  أن  تتوقع  لم  التى  الشابة، 
ويقوم والد زوجها بالتحرش بها، بينما 

وقف زوجها »ال بيهش وال بينش«، 
أمام  بأقوالها  حسب ما جاء 

مكتب تسوية المنازعات.
محكمة  أمام  الزوجة  وقفت 

الطالق  لتطلب  بالمرج  األسرة 
من زوجها بعد أن ثبت لها ضعف 

نخوته  وعدم  شخصيته 
حد  على  عليها،  بالغيرة 
إن  ليلى  وقالت  قولها. 
باب  فتح  تعمد  حماها 

»الراجل  تستحم..  عليها وهى  الحمام 
وأنا  الحمام  باب  عليا  بيفتح  اتجنن 
دعواها  فى  وأوضحت  بستحمى«. 
على  فقط  شهور   5 سوى  تمر  لم  انه 
زواجها قبل أن تكتشف 

زوجها  والد  أن 

هو الذى يتحكم فى كل صغيرة وكبيرة 
فى حياتهما، إلى الحد الذى وصل به 
إلى استخراج مفتاح لشقتهما، ليحلو له 
الدخول والخروج فى أى وقت، دون أى 

اعتراض من الزوج.
وحدها  كانت  إنها  ليلى  وقالت 
بينما  الواقعة،  يوم  الشقة  فى 
عمله،  فى  مازال  زوجها  كان 
لتستحم،  الحمام  دخلت  عندما 
وفوجئت بوالد زوجها يفتح عليها 
نهرته  وعندما  عارية،  وهى  الباب 
وشكت إلى زوجها، نصحها بعدم إثارة 
إلى  لجأت  ولذلك  المشاكل، 
دعوى  لرفع  االسرة  محكمة 

طالق للضرر. 

السجون  نزالء  ملفات  لفحص  لجانا  السجون  قطاع  عقد 
بالعفو  اإلفراج  لتحديد مستحقى  الجمهورية،  على مستوى 
انطباق  إلى  اللجان  أعمال  وانتهت  العقوبة،  مدة  باقى  عن 
القرار على 136 نزيال ممن يستحقون اإلفراج عنهم بالعفو، 

باإلضافة إلى اإلفراج عن 280 نزيال، إفراجا شرطيا.

ق اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن  صدَّ
محمود  اللواء  اعتمدها  التى  التنقالت  حركة  على  الجيزة، 
السبيلى، مدير اإلدارة العامة لمباحث الجيزة، وشملت نقل 
مناصبهم  إلى  المباحث  ومعاونى  رؤساء  من  عدد  وتصعيد 

الجديدة باألقسام والمراكز الشرطية.

 555 محاكمة  بطرة،  المنعقدة  المختصة،  المحكمة  أجلت 
عنقودية  خلية   43 بتأسيس   ،137 رقم  القضية  فى  متهما 
تابعة لتنظيم »داعش«، وارتكاب 63 جريمة اغتيال وتفجير 
فى محافظة شمال سيناء، إلى جلسة اليوم )الثالثاء( 24 من 

ديسمبر الجارى.

حجزت محكمة جنح الجيزة أولى جلسات محاكمة اإلعالمية 
المحامى  من  ضدها  المقامة  الدعوى  فى  سعيد،  ريهام 
أشرف ناجى، بسبب تصريحاتها عن السمنة، إلى جلسة 14 

يناير للنطق بالحكم. 

االبتزاز بالجنس
لماذا يقوم الرجال بتصوير زوجاتهم أثناء العالقة الحميمة؟

 علم االجتماع: اإلنترنت وراء هذه السلوكيات.. والقانون: تشهير وانتهاك لحرمة اإلنسان

الهجرة  مكافحة  لمباحث  العامة  اإلدارة  وجهت 
غير الشرعية ضربة موجعة ألحد التنظيمات التى 
تخصصت فى تهريب الشباب إلى عدة دول عربية 
الواحد،  للفرد  جنيه  ألف   100 مقابل  وأجنبية، 
ورجال  حكوميا  مسؤوال  ضمت  شبكة  وكّونوا 
خارج  الهجرة  فى  الراغبين  الستقطاب  أعمال، 

البالد.
الخاصة  االتهام  أوراق  العامة  النيابة  وأحالت 
إلى  متهما   14 عددهم  البالغ  الشبكة  بأعضاء 
تورط  ثبت  أن  بعد  )الخميس(  الجنايات  محكمة 
منظمة  شبكة  وإدارة  تأسيس  فى  المتهمين 

إلى  المهاجرين  تهريب  أعمال  فى  متخصصة 
الدول األجنبية والعربية.

وتوزعت أدوار المتهمين كما جاء فى قرار اإلحالة 
ما بين تخصص مجموعة منهم فى تزوير األوراق 
توزيع  ثانية  مجموعة  وتولت  واألختام،  الرسمية 
مواعيد  وتحديد  الشبكة،  أعضاء  على  المهام 
فى  الراغبين  الشباب  مع  الشخصية  المقابالت 
السفر، وتقوم المجموعة الثالثة بتسليم التصاريح 
واألوراق الثبوتية المزورة لتقديمها إلى السفارات 
الستخراج التأشيرات، تمهيدا لتسفير المهاجرين 
مقابل الحصول على 100 ألف جنيه من كل شاب.

 ضبط شبكة تضم مسؤولين ورجال أعمال 
تخصصت فى تهريب الشباب

سقوط أباطرة الهجرة غير الشرعية

 الفرد بـ100 ألف 
جنيه.. والتسفير للدول 
األجنبية والعربية

بالمحاور  ُمكثًفا  أمنًيا  انتشاًرا  األمن  كافة مديريات  شهدت 
والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، 
للحفاظ على األمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل 

ما من شأنه تعكير صفو تلك األجواء.
وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير 
وتهيب  االحتفاالت،  بأجواء  المواطنون  فيه  ينعم  آمن  مناخ 
بالجميع االلتزام بتعليمات األمن والتعاون مع رجال الشرطة 

لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

)صاحب  أشخاص   3 ضبط  فى  األمنية  األجهزة  نجحت 
مصنع مشروبات كحولية – عامالن بذات المصنع( لقيامهم 
بتصنيع الخمور من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة 
المصدر، وغير صالحة لالستخدام وتعبئتها داخل زجاجات 
بداخل  وُعثر  باألسواق،  للبيع  وطرحها  االستخدام  سابقة 
المصنع المشار إليه على )100 لتر كحول مجهول المصدر 
– 750 زجاجة فارغة سبق استخدمها – 11 ماكينة تغليف 
وتكييس غطاء الزجاجات – 5 عبوات ألوان صناعية(.. تم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية.

بمعسكر  المنعقدة  الجيزة  جنايات  محكمة  قررت 
اعتدى  بمصنع  عامل  إحالة  بأكتوبر،  المركزى  األمن 
الجمهورية ألخذ  لمفتى  بالقوة  الهرم  على سيدة فى 
الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 

16 مارس المقبل للنطق بالحكم.

القاهرة  جنايات  بمحكمة  إرهاب  األولى  الدائرة  أجلت 
المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، جلسة محاكمة 
سيناء(،  بـ)دواعش  إعالمًيا  المعروفة  بالقضية  متهًما   12
لجلسة 29 ديسمبر الجارى الستكمال سماع مرافعات الدفاع.

طوارئ مديريات األمن 

لتأمين احتفاالت رأس السنة

 قبل رأس السنة.. ضبط 

مشروبات كحولية فاسدة 

إحالة أوراق عامل اغتصب 

»ربة منزل« بالهرم للمفتى

تأجيل محاكمة 12 متهًما 

بـ»دواعش سيناء« لـ29 ديسمبر

أسدل الستار يوم أول من أمس )األحد( 
على واحدة من أكثر القضايا التى شغلت 
الرأى العام المصرى مع نهاية هذا العام، 
بعد أن انتصرت العدالة لـ»شهيد الشهامة« 
يد  على  قتل  الذى  البنا،  محمود  الطالب 
على  األشقياء،  الشباب  من  مجموعة 
عبدالغنى  أشرف  محمد  المتهم  رأسهم 
الشهير براجح، والذين عاقبتهم المحكمة 
 50 إلى  وصلت  سجن  سنوات  بمجموع 

عاما.
المتهمين محمد  على  المحكمة  وقضت 
ومصطفى  راجح،  عبدالغنى،  أشرف 
 15 بالسجن  رمضان،  وإسالم  محمد، 
عاما لكل واحد منهم، فيما اكتفت بمعاقبة 
المتهم الرابع إسالم عبدالحكيم، بالسجن 
لألدلة،  الرجوع  بعد  وذلك  سنوات،   5
وتحريات المباحث، ودراسة تقرير الطبيب 
مع  الجريمة  أداة  مقارنة  مع  الشرعى، 
الوصف الموجود بالتقرير، طبقاً لنصوص 

القانون.
وتباينت ردود أفعال أهالى الطرفين ما 
بين هتاف أهل المتهم راجح الذين صرخوا 
فى  بالحكم،  النطق  فور  العدل«  »يحيا 
والد  الحزن على  فيه  الذى سيطر  الوقت 
يردد  وأخذ  البنا،  محمود  عليه  المجنى 

»حسبى اهلل ونعم الوكيل«.
وسيطر الهدوء على محيط محكمة شبين 
الكوم بعد الجلسة وتولت قوات مديرية أمن 
المنوفية تأمين خروج المتهمين من قاعة 
السجون  إلى  لترحيلهم  تمهيدا  المحكمة، 

المختصة.
وقال أحمد جبر، محامى المتهم إسالم 
المحكوم  بالبخ،  المشهور  عبدالحكيم، 
إن  القضية،  فى  سنوات   5 بالسجن  عليه 
أشرف  محمد  القضية،  فى  األول  المتهم 

إلى سجن  عبدالغنى راجح، سيتم ترحيله 
الرجال، وذلك لبلوغه 18 عاما، فيما سيتم 
اإلصالحية،  إلى  المتهمين  باقى  ترحيل 

لعدم بلوغهم سن 18 عاما.
المشهور  البنا،  محمود  والد  وقال 
سيقدم  إنه  الشهامة«،  بـ»شهيد  إعالميا، 
بأن  العتقاده  الصادر،  الحكم  ضد  طعنا 

عمر محمد راجح أكبر من 18 عاما.
وعقدت رابع جلسات محاكمة المتهمين، 
عبدالغنى  أشرف  محمد  وهم  األحد، 
الشهير بـ»راجح«، ومصطفى محمد الشهير 
بـ»حماصة«، الذى قيد حركة المجنى عليه 
رمضان،  وإسالم  له،  راجح  طعن  أثناء 
الذى رش الرذاذ الحارق على أعين الناس 

المجتمعين حولهم أثناء ارتكابهم للجريمة، 
وإسالم عبدالحكيم الذى قاد دراجة نارية 
أن عقدت قبل  بعد  بها،  الضحية  ليالحق 
جلسات،  ثالث  بالحكم  النطق  جلسة 
يوما،  بـ11  البنا  قتل  بعد  األولى  بدأت 
الحكم  لتأجيل  وقدم محامى األسرة طلبا 
تثبت  دالئل  إحضار  لحين  الثانية  للجلسة 
سن راجح الحقيقية، وما إذا كان قد تجاوز 
كانت  الثانية  والجلسة  ال،  أم  عاما  الـ18 
الثالثة  والجلسة  الماضى،  أكتوبر   27 يوم 
فى نوفمبر الماضى، لالطالع على تقارير 
ملفات  وكافة  والتحريات  الشرعى  الطب 

الواقعة.
المجنى  نشر  إلى  التفاصيل،  وتعود 
»السوشيال  على  لحالة  البنا  محمود  عليه 
ميديا« تفيد غضبه ممن يتعرضون للفتيات 
ويقومون بالتحرش بهن، ما تسبب فى تأجج 
غضب الشاب محمد راجح، لما فعله مع فتاة 
من تال، عندما أوقفها وحاول التحرش بها، 
بين  المجنى عليه وخلصها من  له  فتصدى 
يده، فما كان من المتهم القاتل إال أن تربص 
هو وأصدقاؤه لمحمود البنا فى شارع الرى 
بتال، وأمسكه مصطفى حمادة، وطعنه البنا 
قبل  األخيرة  أنفاسه  ولفظ  طعنات،  عدة 

الوصول للمستشفى المركزى بتال.
يفيد  الشرعى،  الطبيب  تقرير  وجاء 
سعيد  محمد  محمود  عليه  المجنى  وفاة 
البنا، بسبب اإلصابة الحادثة بأعلى يسار 
الفخذ األيسر، وما أحدثته من قطع وتهتك 
ما  للوريد،  الرئيسى  الفخذى  بالشريان 
أدى إلى نزيف دموى وهبوط حاد بالدورة 

الدموية والتنفسية.

 ترحيل راجح إلى سجن الرجال لبلوغه 18 عاًما.. ووالد المجنى عليه يطعن على الحكم 

العدالة تنتصر لـ»شهيد الشهامة«.. 15 سنة سجنًا لقاتل البنا
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شهد عام 2019 نجاًحا كبيًرا ومنافسة غنائية قوية ومميزة، 
حيث تعد من أكثر السنين إنتاًجا لأللبومات الغنائية. وشهدت 

السنة عودة عدد كبير من النجوم للغناء بعد عدة سنوات 
وظهور مطربين مميزين استطاعوا إثبات حضورهم بقوة، 

ويأتى ذلك فى ظل غياب بعض النجوم أيًضا.

»أنا غير«
على رأس قائمة األلبومات، يتربع 

الهضبة عمرو دياب، بألبومه »أنا غير«، 
حيث حققت أغنياته نسبة استماع كبيرة 

تخطت الـ100 مليون.

»فى قربك«
بشــكل ونوعيــة أغــان مختلفــة، أطلــت 
»فــى  بألبــوم  جمهورهــا  علــى  أصالــة 
قربــك«، الــذى حققــت مــن خاللــه نســب 

عاليــة. مشــاهدات 

»زى الفصول األربعة«
ألبــوم  أول  الشــرنوبى  محمــد  الفنــان  طــرح 
غنائــى لــه فــى هــذا العــام، ولكــن بالرغــم مــن 
نجــاح األلبــوم، واجــه »الشــرنوبى« العديــد مــن 
المشــكالت بســبب تعاقــده مــع الشــركة المنتجة.

»فارق معاك«
صبرى  رامى  الفنان  طرح   
ألبومه »فارق معاك«، الذى حقق 
نجاًحا ملحوًظا وردود أفعال غير 

متوقعة.

»أصل اإلحساس«
ســت  غيــاب  بعــد  ماهــر  آمــال  عــادت 
الجديــد  ألبومهــا  طرحــت  حيــث  ســنوات، 
وحرصــت علــى إحيــاء حفــل غنائــى لالحتفــال 
ــم اختفــت عــن الســاحة مجــدًدا. بنجاحــه، ث

»عامل ضجة«
أمــا هشــام عبــاس فعــاد بعــد غيــاب عشــر 
الــذى  ضجــة«  »عامــل  بألبومــه  ســنوات 
اختــار تصويــر ثــالث أغنيــات منــه، ولكــن لــم 

ــه. ــع والمرجــو من ــوم المتوق ــق األلب يحق

»حالة خاصة جًدا«
تواصل الفنانة أنغام حتى اآلن حصد 

نجاح ألبومها األخير »حالة خاصة جًدا«، 
حيث عادت بعده إلحياء عدد كبير من 

الحفالت فى مصر والوطن العربى.

»كل يوم من ده«
ثــالث  غيــاب  بعــد  حماقــى  عــاد  كمــا 
ســنوات، حيــث طــرح ألبــوم »كل يــوم مــن 
ده«، وضــم عشــرين أغنيــة، وحقــق األلبــوم 
نجاحــاً كبيــًرا مرفًقــا بحفــالت جماهيريــة.

»معرفة قديمة«
عــاد الفنــان هيثــم شــاكر أيضــا، بعــد 
بســبب  ســنوات  ســت  حوالــى  غيــاب 
إصابتــه بالســرطان، والتــى كشــف عنهــا 

األلبــوم. طــرح  مــن  أســابيع  بعــد 

»أيام«
األلبومــات  مــن  عاشــور  تامــر  ألبــوم  يعــد 
التــى كان ينتظرهــا الجمهــور بســبب نوعيــة 
أغانيــه الحزينــة باإلضافــة إلــى تقديمــه أنواعا 
مختلفــة فــى األلبــوم الــذى يحمــل اســم ابنتــه.

»لعبت مع األسد«
شــهد هــذا األلبــوم عــودة الفنــان عمــرو 
ســنوات  عشــر  بعــد  للغنــاء  مصطفــى 
غيــاب، وأعلــن خاللــه التركيــز فــى الغنــاء 

التلحيــن لفتــرة. والتوقــف عــن 

 »أنا غير« فى القمة و»معرفة قديمة« 
يعيد هيثم شاكر بعد السرطان

عودة
النجوم للساحة الغنائية

شــهد عــام 2019، انتعاشــة فــى الســينما المصريــة، بمــا يزيــد 
علــى نصــف مليــار جنيــه مصــرى، مــن خــالل عــرض 31 فيلمــاً 

عبــر منصاتهــا، ومــن أبرزهــا بنــاًء علــى اإليــرادات..
فيلــم »الفيــل األزرق 2« احتــل فيلــم »الفيــل األزرق 
بعــد أن حصــل علــى أعلــى  المرتبــة األولــى   »2
بـــ103  المصريــة  الســينما  تاريــخ  فــى  إيــرادات 

مالييــن و518 ألًفــا و813 جنيًهــا.
»الفيــل  مــن  الثانــى  الجــزء  أحــداث  وبــدأت 
أحــداث  مــن  ســنوات  خمــس  بعــد  األزرق2« 
الجــزء األول، حيــث يتــزوج الدكتــور )يحيــى( 
لقســم  اســتدعاؤه  ويجــرى  )لبنــى(،  مــن 
ــم(، ويلتقــى  الحــاالت الخطــرة )8 غــرب حري
هنــاك بمــن يتالعــب بحياتــه وحيــاة أســرته، 
ليســتعين يحيــى بحبــوب الفيــل األزرق فــى 
محاولــة منــه للســيطرة علــى األمــور وحــل 

التــى تواجهــه. األلغــاز 
وشــارك فــى بطولتــه الفنــان كريــم عبدالعزيــز، هنــد صبــرى، 
نيللــى كريــم، شــيرين رضــا، خالــد الصــاوى، إيــاد نصــار، تــارا 
عمــاد، مــروان يونــس، تأليــف أحمــد مــراد، وإخــراج مــروان 
للحــاق  الزمــن  مــع  الســباق  »أســود األرض«  حامــد. وحــاول 
بـ»الفيل األزرق2« ولكن لم يســتطع »والد رزق 2« ســوى اقتناص 

المرتبــة الثانيــة بعــد تجــاوزه حاجــز الـــ100 مليــون جنيــه. 
وبــدأت أحداثــه بعــد مــرور 3 ســنوات منــذ انتهــاء الجــزء 
األول، حيــث يحــاول اإلخــوة األربعــة بشــتى الطــرق الحفــاظ 

ــاة  ــاد عــن حي ــى أنفســهم باالبتع ــوه عل ــذى قطع ــد ال ــى العه عل
الســرقة والجريمــة، لكــّن حدثــا واحــدا يطــرأ علــى حياتهــم 
يغيــر كل ذلــك، ويدخلهــم فــى عوالــم جديــدة عليهــم، ويضعهــم 
فــى مواجهــات شــديدة الخطــورة مــع عــدد مــن المجرميــن 

المحترفيــن.
وشــارك فــى بطولتــه الفنــان أحمــد عــز، 
أحمــد  الفيشــاوى،  أحمــد  يوســف،  عمــرو 
خالــد  أميــن،  نســرين  قاســم،  كريــم  داوود، 
ــد  الصــاوى، باســم ســمرة، ســيد رجــب، محم
مــن  العديــد  وظهــر  مصطفــى،  ريــم  لطفــى، 

نجــوم الفــن كضيوف شــرف، أبرزهم 
نصــار،  إيــاد  عــادل،  غــادة  يســرا، 
ياســين،  آســر  المصــرى،  ماجــد 
وأصالــة كأول ظهــور ســينمائى لهــا، 
وإخــراج  الجهينــى،  صــالح  تأليــف 

العريــان. طــارق 
فــى  »كازابالنــكا«  فيلــم  واحتــل 
مليــون   80 حصــد  بعدمــا  الثالثــة  المرتبــة 
كلمــة  كانــت  الثالثــة  المرتبــة  ولكــن  جنيــه، 
ــام قياســية  ــم 3 أرق ــث حقــق الفيل الســر، حي
ــن  ــث حصــد 8 ماليي ــى وقــت عرضــه، حي ف
ــا  ــد، ليكســر وقته ــام العي ــى أي ــه فــى ثان جني

ــد  ــام عي ــم نفســه فــى أول أي ــذى ســجله الفيل الرقــم ال

الفطــر وهــو 6 مالييــن و700 ألــف جنيــه، بعدمــا كان الرقــم 
القياســى مســجال باســم فيلــم »حــرب كرمــوز« ألميــر كــرارة 
ألــف  و400  مالييــن   6 حقــق  والــذى 
ــام  ــد الفطــر مــن الع ــام عي ــى أحــد أي ف
الماضــى.  ومــن األرقــام القياســية التــى 
أيضــاً، وصولــه  »كازابالنــكا«  فيلــم  حققهــا 
الفطــر  أيــام عيــد  إلــى 24 مليــون جنيــه خــالل 
ــه  ــم يصــل إلي ــم ل ــام عــرض فقــط، وهــو رق وهــى 3 أي
ــام  ــم فــى الســينما خــالل هــذا العــدد مــن األي أى فيل
ليؤكــد »كازابالنــكا« تفوقــه الكاســح فــى موســم عيــد 
ــق  ــث األرقــام القياســية فهــو تحقي الفطــر، أمــا ثال
الفيلــم 50 مليــون جنيــه بعــد أســبوعين عــرض 
ــون  ــى 50 ملي ــم يصــل إل ــح أســرع فيل ــط ليصب فق

جنيــه إيــرادات فــى تاريــخ الســينما المصريــة.
واحتــل فيلــم »الممــر« المرتبــة الرابعــة بعــد حصولــه علــى 75 
مليــون جنيــه، وتناولــت أحداثــه جهــود كتائــب قــوات الصاعقــة 
المصريــة خــالل حــرب االســتنزاف، وعلــى رأســهم أحــد القــادة 
البواســل الــذى ُيدعــى )نــور(، ويناقــش المرحلــة الزمنيــة بــدًءا 
مــن حــرب 1967 وحتــى أوائــل عمليــات حــرب االســتنزاف. 
وشــارك فــى البطولــة الفنــان أحمــد عــز، أحمــد صــالح حســنى، 
ــد،  ــاد نصــار، أحمــد فلوكــس، هنــد صبــرى، أســماء أبواليزي إي
إنعــام  منيــر،  شــريف  الشــرنوبى،  محمــد  فــراج،  محمــد 
سالوســة، والفيلــم مــن تأليــف وإخــراج شــريف عرفــة، وشــارك 
فــى الســيناريو والحــوار أميــر طعيمــة، والموســيقى التصويريــة 

مــن الموســيقار الكبيــر عمــر خيــرت.
وحصــل فيلــم »نــادى الرجــال الســرى« علــى المرتبة الخامســة 
فــى إطــار  وتــدور أحداثــه  بعدمــا حصــد 59 مليــون جنيــه، 
كوميــدى حــول مــكان مــا يقــرر بعــض الرجــال التجمــع فيــه، 
ويطلقــون عليــه )نــادى الرجــال الســرى(، حيــث يســاعد طبيــب 
األســنان أدهــم )كريــم عبدالعزيــز( مجموعــة مــن أصدقائــه 
الرجــال فــى االنضمــام إلــى النــادى، وذلــك 
ــادة  ــه )غ ــع زوجت ــه م ــر عالقت ــب أن تتوت عق
عــادل( بعــد زواج اســتمر ألكثــر مــن عشــر 
فتلجــأ  كبيــرة،  بفجــوة  وتصــاب  ســنوات، 
مفارقــات  فــى  الوقــت  طــوال  مراقبتــه  إلــى 

كوميديــة.
شــارك فــى البطولــة الفنــان كريــم عبدالعزيــز، 
ماجــد الكدوانــى، غــادة عــادل، نســرين طافــش، 
بيومــى فــؤاد، وآخــرون. مــن تأليــف أيمــن وتــار 

وإخــراج خالــد الحلفــاوى.

 أحمد عز يحطم األرقام القياسية   »الفيل األزرق 2« 
يكتسح »أسود األرض« و»هجامين البحر« 

عام

الموت يفجع الوسط الفنى 

أفضــل  مــن  باقــة  الفنــى  الوســط  فقــد 
ــم مــن كان  النجــوم، خــالل عــام 2019، منه
يصــارع المــرض، ومنهــم مــن مــات فجــأة 
دون ســابق إنــذار، فكانــت الصدمــة أكبــر 
بكثيــر، هكــذا المــوت قــد يأتــى فجــأة أو 

بعــد إنــذار. 
حالــة  الماضيــة  الفتــرة  النجــوم  وعــاش 
ربمــا  نجــوم  لرحيــل  واألســى  الحــزن  مــن 
البعــض منهــم كان أفضــل مــا تبقــى مــن جيــل 
الثمانينيــات، منهــم عــزت أبوعــوف وطلعــت 
والصدمــة  الفيشــاوى،  وفــاروق  زكريــا 
الكبــرى التــى أوجعتنــا جميعــا هــى رحيــل 
هيثــم أحمــد زكــى ليرحــل آخــر مــا تبقــى مــن 
عائلــة أحمــد زكــى، ربمــا أوجعنــا رحيلهــم 
ــا  ــدة، وربم ــال خال ــن أعم ــوا م ــا ترك ــا لم عن
كنــا ننتظــر منهــم المزيــد، أو حتــى نريــد أن 
نحافــظ علــى مــا تبقــى مــن ذكريــات الزمــن 
الجميــل، لكــن تبقــى أعمالهــم محفــورة فــى 

أذهاننــا مهمــا طــال الزمــان.
يعــد الفنــان هيثــم أحمــد زكــى مــن أبــرز 
ــة صدمــة  ــن كان رحيلهــم بمثاب النجــوم الذي
ــى وكل  ــور والوســط الفن ــدى الجمه ــرة ل كبي
مــن عرفــه، وذلــك لصغــر ســنه ومعاناتــه مــن 
الوحــدة واليتــم، فتوفــى عــن عمــر يناهــز 
ــر  ــوم 7 نوفمب ــا بشــكل مفاجــئ ي الـــ35 عاًم
الــدورة  فــى  حــاد  بهبــوط  إصابتــه  بعــد 

الدمويــة.
شــعبان  الشــعبى  الفنــان  مؤخــرا  وتوفــى 
المعــادى  مستشــفى  داخــل  عبدالرحيــم 
الصحيــة،  حالتــه  تدهــور  بعــد  العســكرى 

يــوم الثالثــاء الموافــق 3 ديســمبر، عــن 
عمــر يناهــز 62 عاًمــا، بعدمــا 

حافلــة  فنيــة  مســيرة  تــرك 
سياســية  أحــداث  تخللتهــا 
ناقشــها  مجتمعيــة  وقضايــا 
ــا  ــة »أن ــل أغني ــه، مث فــى أغاني
وأغنيــة  إســرائيل«،  بكــره 

الســجاير«. »هبطــل 
أمــا الفنــان طلعــت زكريــا فقــد 
رحــل خــالل هــذا العــام فــى 8 
أكتوبــر عــن عمــر يناهــز الـــ58 
إصابتــه  بعــد  وذلــك  عاًمــا، 
بالتهــاب رئــوى حــاد وتدهــور 

ــة.  ــه الصحي حالت
فنًيــا  تــارًكا رصيــًدا  زكريــا  ورحــل طلعــت 
ضخًمــا، ومــن أشــهر أفالمــه طبــاخ الريــس 

وحريــم كريــم وســيد العاطفــى. 
وكان الفيشــاوى قــد فاجــأ الوســط الفنــى 
ومعجبيــه فــى أكتوبــر مــن العــام الماضــى 
أثنــاء تكريمــه بافتتــاح مهرجــان اإلســكندرية 

الســينمائى بإعــالن إصابتــه بالســرطان.
أخبرنــى  المعالــج  »طبيبــى  حينهــا،  وقــال 
أنــى مصــاب بالســرطان. ســأتعامل مــع 
أنــه صــداع،  علــى  المــرض  هــذا 

وباإلصــرار  وبالعزيمــة 
ســأنتصر عليــه«. توفــى فــى 
يناهــز   عمــر  عــن  25يوليــو 
آخــر  أدى  بعدمــا  عامــا   67
وأصعــب أدواره علــى مســرح 
مــرض  محاربــة  فــى  الحيــاة 
اإلتقــان. بمنتهــى  الســرطان 

وعــن  إبريــل   11 فــى  ورحــل 
ــان  ــا الفن عمــر يناهــز 74 عاًم
محمــود الجنــدى بعــد إصابتــه 

بأزمــة قلبيــة.
وبعــد صــراع مــع مشــاكل صحيــة بالقلــب 
ــا، رحــل  ــك عــن عمــر يناهــز الـــ71 عاًم وذل

عــزت أبوعــوف فــى 1 يوليــو.
كمــا رحــل الفنــان محمــد نجــم الــذى توفــى 
ــه  ــا بعــد إصابت عــن عمــر يناهــز الـــ75 عاًم
أســرة  اتهمــت  وقــد  المــخ،  فــى  بجلطــة 
نجــم الفنــان أحمــد آدم بالتســبب فــى وفــاة 
ــه بأحــد البرامــج  ــه علي نجــم بســبب هجوم

وســخريته مــن أعمالــه الفنيــة. 
عــن  خيــرى  محمــد  الفنــان  رحــل  كمــا 
مــع  بعــد صــراع  عاًمــا  الـــ77  ناهــز  عمــر 

المــرض ومــن أشــهر األفــالم التــى شــارك 
والضائعــة  الرفيــع  الخيــط  بطولتهــا  فــى 

جيبــى. فــى  التــزال  والرصاصــة 
شــهر  مــن  الماضــى  األســبوع  وشــهد 
الوســط  علــى  حزينــة  أحداثــا  ديســمبر 
الفنــى لوفــاة ثالثــة مخرجيــن، هــم ســمير 
ــًرا شــريف  ســيف، ومحســن حلمــى، وأخي
حســن  االســتعراضى  والفنــان  الســقا  

. عفيفــى
ــاة المخــرج ســمير ســيف  ــدأ األســبوع بوف ب
االثنيــن  يــوم  عاًمــا،   72 ناهــز  عمــر  عــن 
مفاجئــة. قلبيــة  بأزمــة  متأثــراً  الماضــى، 

ويعــد ســمير ســيف، واحــدا مــن كبــار مخرجى 
ــاة  ــم إعــالن وف ــا ت ــة، بعده الســينما المصري
ــة ســلوى  المخــرج محســن حلمــى، زوج الفنان
عثمــان، بعــد صــراع مــع المــرض، حيــث نقــل 
إلــى المستشــفى منــذ شــهر بســبب تدهــور 
مبدعــى  أحــد  يعــد  وهــو  الصحيــة،  حالتــه 
عــددا  أخــرج  حيــث  المصــرى،  المســرح 
كبيــرا مــن المســرحيات، منهــا »عريــس لبنــت 
عبــدو«،  ســرقوا  يبــدو  و»فيمــا  الســلطان«، 
و»حلــو وكــداب«.. ثــم جــاء خبــر وفــاة المخــرج 
»الحكايــة«  برنامــج  مخــرج  الســقا،  شــريف 
الخميــس،  مســاء  أديــب  عمــرو  لإلعالمــى 
إثــر تعرضــه لحــادث ســير، بعــد اصطدامــه 

بســيارة كانــت متوقفــة فــى شــارع النصــر.
واختتــم األســبوع برحيــل الفنــان االســتعراضى 
وصانــع البهجــة حســن عفيفــى عــن عمــر يناهــز 

الـــ77 عاًمــا بعــد صــراع مــع المــرض.
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األخيرة

وائل عبدالعزيز

األحــزاب  لتحالــف  الرئاســى  المجلــس  عقــد 
أداء  تطويــر  لمناقشــة  هاًمــا،  اجتماًعــا  المصريــة، 
ــة  ــل لجن ــم عم ــة، وتقيي ــرة القادم ــف خــال الفت التحال
وموقــف  إليــه،  توصلــت  ومــا  بالتحالــف  االنتخابــات 
تحالــف األحــزاب المصريــة تجــاه التطــورات الخارجية، 
والتحــرك التركــى علــى الســاحة الليبيــة ودعــم موقــف 
القيــادة السياســية، وأهميــة دور المــرأة والشــباب وذوى 
وتنــاول  المقبلــة،  المرحلــة  خــال  الفائقــة  القــدرات 
ــاح السيســى  ــس عبدالفت ــة الرئي ــا، تهنئ ــاع أيًض االجتم
بنجــاح منتــدى شــباب العالــم، ومــا صــدر عنــه مــن 
ــة اإلخــوة المســيحيين وجمــوع  ــك تهنئ ــات، وكذل توصي

المصرييــن بمناســبة العــام الجديــد.
مطــر،  تيســير  المهنــدس  بكلمــة  االجتمــاع  بــدأ   
رئيــس حــزب إرادة جيــل وأميــن عــام تحالــف األحــزاب 
المصريــة، الــذى أشــار إلــى أن التحالــف اســتمر أكثــر 
مــن 3 ســنوات بفضــل اللــه ثــم بفضــل تماســك أعضائــه 
مــن رؤســاء األحــزاب، إال أنــه يشــعر بتدفــق حالــة مــن 
أن  البعــض، مؤكــًدا  قلــوب  فــى  تدخــل  بــدأت  القلــق 
التحالــف مســتمر وبــاق واألمــر ليــس مرتبطــا بحضــور 

شــخص أو غيابــه.
المجلــس  أن  »مطــر«،  وأضــاف 

العليــا  الســلطة  هــو  الرئاســى 
المصريــة،  األحــزاب  لتحالــف 

قامــت  المبــدأ  هــذا  وعلــى 
أن  منــذ  التحالــف،  فكــرة 
كان 4 أحــزاب ثــم أصبــح 
16 حزبًــا، ليصــل اآلن إلــى 
ــذى تخطــى  ــدد ال هــذا الع
الـــ40 حزبًــا، مشــيًرا إلــى 
تحــت  ينــدرج  مــا  كل  أن 

فهــو  الرئاســى  المجلــس 
منبثــق مــن المجلــس الرئاســى 

الرئاســى،  للمجلــس  ويحــق 
ولذلــك أوضــح أنــه مــن الــوارد أن 

ونســتحدث  نحذفهــا  أو  لجنــة  نضيــف 
ذلــك  وكل  تنظيميــا،  هيــكا  نضــع  أو  أمانــة 

الرئاســى. المجلــس  بموافقــة 
وتابــع رئيــس حــزب إرادة جيــل: تحالــف األحــزاب 
المصريــة ليــس لــه رئيــس، رئيســه الوحيــد هــو الرئيــس 
للتحالــف  عــام  أميــن  وهنــاك  السيســى،  عبدالفتــاح 
ورئيــس لجنــة االنتخابــات الــذى تــم اختيــاره مــن خــال 
أن  وغيــر مســموح ألى شــخص  الرئاســى،  المجلــس 
ــرم كل  يعيــش فــى دور رئيــس التحالــف، ونرحــب ونحت

األحــزاب الموجــودة فــى التحالــف.
تحالــف  فــى  ســيظل  جيــل  إرادة  حــزب  أن  وأكــد 
األحــزاب المصريــة ولــن ينضــم ألى تحالــف معــارض، 
ومــا ذكــره البعــض بخصــوص انضمــام حزبنــا لتحالــف 
معــارض »عــاٍر تمامــا عــن الصحــة«، كمــا أن التحالــف 
مــن  مانــع  ال  ذلــك  ومــع  المصريــة،  للدولــة  مؤيــد 

التواصــل مــع المعارضــة فــى النقــاش.
وقــّدم المهنــدس مدحــت بــركات، رئيــس حــزب أبنــاء 
مصــر، التحيــة لــكل رؤســاء األحــزاب أعضــاء تحالــف 
األحــزاب المصريــة، بشــكل عــام، وللمهنــدس تيســير 
مطــر، أميــن عــام التحالــف علــى وجــه الخصــوص، 
ألنــه الجنــدى الــدؤوب الــذى اســتطاع الحفــاظ علــى 

ــاث ســنوات. ــدار ث ــى م ــف عل التحال
وأضــاف »بــركات«: هــذا اللقــاء هــو األول رســمًيا 
بالنســبة لــى، وأحــب أن أعطيكــم فكــرة عــن حزبنــا، 
فنحــن ال نحــب مصــر فقــط؛ بــل نعشــقها، وحــب الوطــن 
ليــس بالــكام وال بالشــعارات، الحــب لدينــا باألفعــال 
واألعمــال، وعندمــا وجدنــا مصــر تمــر بظــروف صعبــة 
وتحديــات؛ ســلمنا أنفســنا جنــوًدا لهــذا الوطــن للدفــاع 

عنــه.
إعــادة  رســالة  وهــى  وطنيــة  مهمــة  لدينــا  وتابــع: 
بنــاء هــذا الوطــن مــن جديــد، ألننــا عشــنا علــى مــدار 
30 ســنة فــى ظلــم وفســاد واســتبداد، وكل المشــاكل 
االقتصاديــة التــى نعيشــها وكل المعــارك التــى نخوضهــا 
علــى جميــع األصعــدة كان ســببها األنظمــة الســابقة، 
ووقفنــا ضــد هــذا الفســاد وواجهنــاه، ودفعنــا الثمــن 

غاليــا.
 وهنــأ رئيــس حــزب أبنــاء مصــر، الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســى، بنجــاح منتــدى شــباب العالــم، ونعاهــده أن 
نظــل داعميــن لــه ولسياســته، وأشــكر الســيد الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســى، ألنــه هــو الــذى أنصفنــا وأعــاد 

لنــا حقوقنــا.  
حظــر  برفــع  بــركات،  وطالــب 
الجيــش  عــن  الدولــى  التســليح 
الليبــى بقيــادة المشــير خليفة 
حفتــر، مؤكــدا علــى أهميــة 
العربيــة  القبائــل  دعــوة 
الليبيــة لمؤتمــر جامــع فــى 
موقفهــا  لتحديــد  مصــر 
التركــى،  االحتــال  مــن 
ســفراء  جمــع  وكذلــك 
مــن  الســراج  حكومــة 

العربيــة.  العواصــم 
جمــال  المستشــار  وقــال 
ــوق  ــس حــزب حق التهامــى، رئي
عضــو  والمواطنــة،  اإلنســان 
تحالــف األحــزاب المصريــة، إن منتــدى 
ــأن  ــم ب ــة رســالة للعال ــم، كان بمثاب شــباب العال
ــاح  ــادة الرئيــس عبدالفت ــد األمــن واألمــان بقي مصــر بل
علــى  )القضــاء  اتجاهيــن  فــى  ســار  الــذى  السيســى 
اإلرهــاب والتنميــة الشــاملة(، مشــيًرا إلــى أن الشــباب 
الــذى شــارك فــى المنتــدى مــن أحــزاب التحالــف كانــوا 
بمثابــة ســفراء للتحالــف فــى جميــع الــدول التــى كانــت 

بالمنتــدى. مشــاركة 
أكــد  ليبيــا،  فــى  الراهــن  الوضــع  علــى  وتعليًقــا 
والمواطنــة،  اإلنســان  حقــوق  حــزب  رئيــس  »التهامــى«، 
المصريــة  األحــزاب  لتحالــف  يكــون  أن  أهميــة  علــى 
يكــون  بــأن  مقترًحــا  الليبيــة،  للقضيــة  داعــم  موقــف 
هنــاك تحــرك إيجابــى مــن خــال التواصــل مــع األحــزاب 
المعارضــة للرئيــس التركــى رجــب طيــب أردوغــان، وذلــك 

عليــه. الضغــط  بــاب  مــن 
لــكل  والتقديــر  التحيــة  نفــادى،  محمــود  ووجــه 
ــم مــن  ــدى شــباب العال ــذى شــارك فــى منت الشــباب ال
كل األحــزاب وخاصــة أحــزاب التحالــف، متابًعــا: لفــت 
السيســى،  عبدالفتــاح  الرئيــس  حديــث  فــى  نظــرى 
عــن  األحــزاب عندمــا ســألوه  عــن  المنتــدى،  خــال 
تمكيــن الشــباب، وهــذه رســالة تؤكــد اهتمــام الرئيــس 

باألحــزاب ودورهــا، وليــس كمــا يدعــى البعــض عــدم 
اهتمامــه بهــا.

مــن  االختيــار  تجربــة  ندعــم  »نفــادى«:  وأضــاف 
شــباب األحــزاب فــى مواقــع المســؤولية ونتمنــى لهــم 
ــرا ســيئا  ــة ســيكون أم النجــاح، ألن فشــل هــذه التجرب
ــا  ــة، الفًت ــى كل األحــزاب المصري ــه مــردود ســيئ عل ول
إلــى أن كل شــباب االحــزاب الذيــن تــم اختيارهــم نوابًــا 
للمحافظيــن هــم تحــت اختبــار، ويجــب علينــا جميًعــا 

دعــم هــذه التجربــة المهمــة.
وقــال رجــب هــال حميــدة، نائــب رئيــس حــزب إرادة 
المصريــة  األحــزاب  أن تحالــف  ينكــر  مــن  إن  جيــل، 
ــة؛  ــاة السياســية المصري ــا فــى الحي ــا صعًب أصبــح رقًم
ــف  ــا أن هــذا التحال ــل فــى رأســه، موضًح مصــاٌب بخل
السياســى قــد أدى أداًء متميــًزا خــال الثــاث ســنوات، 
والفكــرة جــاءت مــن رئيــس الجمهوريــة الــذى طالــب 

ــرؤى. ــكار وال ــد األحــزاب فــى األف بتوحي
وتابــع »حميــدة«: تحالــف األحــزاب المصريــة بــدأ 
بفكــرة مــن المهنــدس تيســير مطــر والمستشــار جمــال 
التهامــى، ثــم تحولــت إلــى واقــع، ودعمنــا الرئيــس ألنــى 
لــدى قناعــة بــأن وجــود الرئيــس السيســى، هــو عامــة 
وضــرورة لبقــاء هــذه الدولــة واســتمرارها، إذاً التحالــف 
اســتحقاقين  فــى  الرئيــس  مســاندة  فــى  دوره  أدى 
التعديــات  فــى  دوره  وأدى  رئاســيين  انتخابييــن 
بتوحيــد  الرئيــس  لمطالبــة  واســتجاب  الدســتورية، 

وتحالفهــا. األحــزاب 
حــزب  رئيــس  الســادات،  عفــت  الدكتــور  وأكــد   
تعنــى  ال  معارضــة  كلمــة  أن  الديمقراطــى،  الســادات 
أننــا ضــد الدولــة، ألن المعارضــة مــن الممكــن أن تكــون 
ــى أن حــزب مســتقبل  ــح الوطــن، مشــيًرا إل ــاءة لصال بن
وطــن مدعــوم مــن الدولــة، ولكــن فــى النهايــة هــو كيــان 

واحــد اســتطاع أن يكــون موجــوًدا علــى الســاحة، وهنــا 
أقــول بــأن دعــم الرئيــس والتواجــد يكــون مــن خــال 

المشــاركة الحقيقيــة.
بالفعــل  موجــودن  نحــن  »الســادات«:  وأضــاف   
ضعيفــة،  الحقيقيــة  مشــاركتنا  نســبة  لكــن  كتحالــف 
حتــى  وبقــوة  فعلًيــا  األرض  علــى  التواجــد  مــن  البــد 
نســتطيع مســاندة الرئيــس بشــكل حقيقــى، وأتوقــع أن 
تكــون انتخابــات مجلــس الشــيوخ فــى إبريــل المقبــل، 
وكذلــك  األبــواب  علــى  النــواب  مجلــس  وانتخابــات 
انتخابــات المحليــات، أيــن نحــن مــن االســتعداد مــن كل 
هــذا كتحالــف؟، مختتًمــا: نحتــاج إلــى إنــكار ذات إذا كنــا 
نتحــدث عــن عمــل سياســى حقيقــى ندعــم ونســاعد مــن 

خالــه رئيــس الجمهوريــة.
وتحــدث اللــواء رؤوف الســيد، رئيــس حــزب الحركــة 
الوطنيــة المصريــة، وأميــن لجنة االنتخابــات بالتحالف، 
مشــيًرا إلــى أن اللجنــة اجتمعــت ثــاث مــرات، مــن بينها 
مــرة واحــدة مكتملــة العــدد، مشــيًرا إلــى أنــه فــى حاجــة 
إلــى مزيــد مــن التفاعــل للوصــول للغايــة المنشــودة وهــى 

النجــاح فــى االنتخابــات المقبلــة.
وأكــد »الســيد«، علــى الدعــم الكامــل والمطلــق للقيادة 
ــى تصــب فــى مصلحــة  ــا الت السياســية فــى كل مواقفه
الوطــن، وأيًضــا فــى مواقفهــا تجــاه التطــورات الخارجية 
وخاصــة الوضــع فــى ليبيــا، قائــًا: نعلــن موقفنــا الثابــت 
السيســى،  عبدالفتــاح  الرئيــس  قــرارات  تأييــد  مــن 
ونثــق أنــه يملــك القــدرة والرؤيــة تجــاه الملــف الليبــى، 
خاصــة أن ليبيــا تعــد عمًقــا اســتراتيجًيا لألمــن القومــى 

المصــرى علــى الحــدود الغربيــة.
وقالــت الدكتــورة رضــوى مصطفــى، عضــو الهيئــة 
العليــا فــى حــزب الحركــة الوطنيــة، إنــه يجــب التوضيــح 
للجميــع أن هنــاك فرقــا بيــن الشــعب التركــى والنظــام 
التركــى، مؤكــدة علــى أهميــة التواصــل مــع األحــزاب 
جمــال  المستشــار  اقتــرح  كمــا  المعارضــة  التركيــة 

التهامــى.
وأضافــت عضــو الهيئــة العليــا فــى حــزب الحركــة 
الوطنيــة: الشــعب التركــى شــعب راق ومتقــدم، ولذلــك 
أطالــب بــدور مهــم للدبلوماســية الراقيــة بعيــًدا عــن 
األصــوات العاليــة، فنحــن لســنا فــى جمعيــة خطابــة، 

والبــد مــن تقديــم صــوت العقــل.

أهم توصيات االجتماع 

1- تشــكيل لجنــة لحــل مشــاكل األحــزاب المتعثــرة 
ــى مــن مشــاكل. ــى تعان الت

الريــادة  حــزب  رئيــس  حســنين  كمــال  تكليــف   -2
للتحالــف. تنظيمــى  هيــكل  بتجهيــز 

3- االتفــاق علــى تنظيــم مؤتمــر تثقيفــى يهــدف إلــى 
توعيــة الشــباب علــى أن يرشــح كل حــزب 10 شــباب.

4- االتفــاق علــى أن 30 ينايــر هــو آخــر موعــد لتقديم 
كل حزب لمرشــحيه.

مــن  التركيــة  المعارضــة  مــع  للتواصــل  الســعى   -5
الشــرعية.  القنــوات  خــال 
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الدولى عن الجيش الليبى

 دعوة القبائل العربية الليبية لمؤتمر جامع 

فى مصر لتحديد موقفها من االحتالل التركى

التحالف يهنئ الرئيس السيسى بنجاح منتدى شباب شرم الشيخ

فى المجلس الرئاسى لتحالف األحزاب المصرية..
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