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»الطريق« تحاور أبطال العالم لإلسكواش للناشئين 

ــم،  بيــن الحيــن واآلخــر، يبهــر الشــباب المصــرى العال
بتفوقــه وتقدمــه فــى مختلــف المجــاالت، دون النظــر إلــى 
العمــر أو النــوع، وقــد برهــن علــى ذلــك أبطــال مصــر 
فــى اإلســكواش، تحــت ســن 17 عامــا، الذيــن تمكنــوا 
مــن حصــد الميداليــات فــى بطولــة إنجلتــرا المفتوحــة 
أرض  إلــى  بالمجــد  والعــودة  للناشــئين،  لإلســكواش 
مصــر.. »الطريــق« حــاورت أبطــال مصــر فــى اللعبــة عــن 

البدايــات وكواليــس االحتــراف وإحــراز البطولــة.
تحتــل البطلــة الصغيــرة ســنا محمــود إبراهيــم، قائمــة 
أبطــال مصــر فــى اإلســكواش، التــى أقيمــت فــى إنجلتــرا 
ــم  ــا ل ــا بالرغــم مــن أنه تحــت ســن 17 عامــا، وتقــول إنه
تبلــغ مــن العمــر إال 16 عامــا، لكنهــا حصلــت علــى لقــب 
بطلــة الجمهوريــة فــى اإلســكواش، وحصلــت علــى المركــز 
األول تحــت 17 ســنة فــى بطولــة البطولــة المفتوحــة، كمــا 
أنهــا حصلــت علــى لقــب الثالثــة تحــت 19 ســنة، ومصنفــة 

فــى المركــز 85 علــى العالــم فــى الســيدات.
»ســنا«  أضافــت  اإلســكواش،  مــع  بدايتهــا  وعــن 
كان  جدهــا  أن  لـ»الطريــق«  خاصــة  تصريحــات  فــى 

ــم والدهــا مــن جدهــا حــب  ــث تعل مــدرب إســكواش، حي
علــى  وحصــل  إســكواش،  العــب  وأصبــح  اإلســكواش، 
علــى  األول  والمركــز  الجمهوريــة،  علــى  األول  المركــز 
مســتوى البطــوالت العربيــة، ثــم تولــى والدهــا تدريــب 
منتخــب مصــر للناشــئات تحــت ســن 19 ســنة، مبينــةً أنهــا 
أحبــت اإلســكواش فــى بدايــة األمــر علــى يــد والدهــا ثــم 

التدريــب واللعــب. إلــى  قــررت االنضمــام 
وأوضحــت بطلــة مصــر فــى اإلســكواش، أنهــا بالرغــم 
مــن حبهــا الشــديد لإلســكواش، إال أنهــا كانــت تهتــم كثيًرا 
بدراســتها، قائلــةً »أنــا أخــذت بطولــة إنجلتــرا مرتيــن، 
المــرة األولــى تحــت ســن 13 ســنة ثــم البطولــة األخيــرة 
ــا بمتحــن ترميــن فــى تــرم  وبالرغــم مــن أنــى كنــت أحياًن
امتحانــات   4 بمتحــن  وكنــت  عليــا  صعــب  كان  األمــر 
فــى اليــوم وبكــون فــى لجنــة خاصــة واإلدارة التعليميــة 
البطولــة  أخلــص  مــا  أول  بصــر  كنــت  لكــن  بتراقبنــى 

امتحــن علشــان مســتقبلى«.

سنا إبراهيم: حصلت على المركز األول فى بطولة إنجلترا لإلسكواش ومثلى األعلى رنيم الوليلى
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أطلــق البنــك المركــزى، مبــادرة للتمويــل العقــارى 
متناقصــة  مدعمــة  بفائــدة   2014 فبرايــر  فــى 
لشــريحتى محــدودى الدخــل بفائــدة تتــراوح بيــن 5 
و7 %، ومتوســطى الدخــل بفائــدة 8 %، ثــم تــم إدراج 
 %  10.5 بفائــدة  الدخــل  متوســطى  فــوق  شــريحة 

المســتفيدين.  دائــرة  لتوســيع 
والقاهــرة  المصــرى  األهلــى  بنــك  مــن  كل  وقــام 
 13 مــن  يقــارب  مــا  بضــخ  واإلســكان،  والتعميــر 
مليــار جنيــه فــى مبــادرة التمويــل العقــارى لمحــدودى 
ومتوســطى الدخــل منــذ بدايتهــا وحتــى منتصــف شــهر 
ينايــر 2019، وقــد اســتفاد مــن هــذه التمويــات 130 

ألــف عميــل.
التخلــي عــن  فــى 2019،  قــرر  »المركــزى«  ولكــن 
متوســطى  لفئتــى  العقــارى  للتمويــل  مبادرتــه  دعــم 
وفــوق متوســطى الدخــل واإلبقــاء علــى دعــم الفائــدة 
التوتــر  مــن  حالــة  أثــار  ممــا  الدخــل،  لمحــدودى 
واالرتبــاك بالبنــوك، بعــد تلقيهــا خطابــاً مــن البنــك 
المركــزى، يفيــد باقتصــار المبــادرة علــى محــدودى 
وفــوق  متوســطى  علــى  وإيقافهــا  فقــط  الدخــل 
متوســطى الدخــل بنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك 

المركــزى.  
ــى  ــور مصطف ــوزراء، الدكت ــس ال ــس مجل كشــف رئي
بالقطــاع  مبــادرة  إطــاق  عــن  ايــام  منــذ  مدبولــى، 
العقــارى تســتهدف الطبقــة المتوســطة بإتاحــة مصــدر 
ــه، بالتنســبق مــع  ــار جني ــل ميســر بقيمــة 50 ملي تموي

البنــك المركــزى.
وفــى هــذا الصــدد، قــال مصــدر مســؤول فــى البنــك 
المركــزى »رفــض ذكــر اســمه« ، لـ»الطريــق« إن وزارة 
الماليــة ســتتولى دعــم مبــادرة التمويــل العقــارى بــداًل 
مــن البنــك المركــزى علــى جميــع الشــرائح محــدودى 
ومتوســطى وفــوق متوســطى الدخــل دون تغييــر فــى 

نســب الفائــدة. 
ومــن جانبــه، يقــول طــارق فايــد رئيــس مجلــس إدارة 
بنــك القاهــرة، لـ»الطريــق« إن بنــك القاهــرة قــد دعــم 
ســابقا مبــادرة البنــك المركــزى فــى التمويــل العقــارى 
لمحــدودى ومتوســطى الدخــل، وضــخ فــى المبــادرة 
مــا يقــرب مــن مليــاري جنيــه بعــدد مســتفيدين بلــغ 20 

ألــف مســتفيد. 
أن  القاهــرة،  بنــك  ادارة  مجلــس  رئيــس  وأوضــح 
األكبــر  النســبة  علــى  اســتحوذت  التــى  الشــريحة 
محــددوى  شــريحة  هــى  التمويــات،  إجمالــى  مــن 
الدخــل،  مؤكــدا أن البنــك ســيواصل دوره فــى تمويــل 
مبــادرة التمويــل العقــارى طبقــا للشــروط التــى قالهــا 
المركــزى ســابقا فــى خطابــه، ووفقــا لاعــان الــذى 

قالتــه وزارة الماليــة. 
قطــاع  رئيــس  ســوس  كريــم  قــال  جهتــه،  مــن 
األهلــى  بالبنــك  المصرفيــة  التجزئــة  مخاطــر 
المصــرى، لـ»الطريــق«، إن البنــك األهلــى، قــد دعــم 
ــادرة »المركــزى« فــى التمويــل العقــارى لمحــددوى  مب
فــى  البنــك ضــخ  أن  موضحــا  الدخــل،  ومتوســطى 

المبــادرة تمويــات بنحــو 6 مليــارات جنيــه بعــدد 60 
تقريًبــا.  مســتفيد  ألــف 

وأكــد رئيــس قطــاع مخاطــر التجزئــة المصرفيــة 
ــى  ــك األهل ــاء البن ــى المصــرى، إن عم ــك األهل بالبن
قــرار  الذيــن حصلــوا علــى تمويــات عقاريــة قبــل 
المركــزى باســناد المبــادرة لــوزارة الماليــة، ظلــوا كمــا 
هــم دون تغييــرات، موضحــا أن أيــة تمويــات جديــدة 

ــة.  ــدة العادي ــد تمــت بالفائ ــرار الجدي ــد الق بع
وأضــاف كريــم ســوس، أن البنــك األهلــى ســيمول 
المبــادرة وفقــا للتعليمــات الجديــدة التــى ســتصدرها 
قائمــة   يتصــدر  بنكــه  أن  موضحــا  الماليــة،  وزارة 
البنــوك فــى التمويــات الممنوحــة للمبــادرة بنســبة 

30 % تقريًبــا حتــى اآلن.
كمــا قــال حســن غانــم رئيــس مجلــس إداراة بنــك 
التعميــر  بنــك  إن  لـ»الطريــق«،  واالســكان،  التعميــر 
ــل العقــارى لمحــدودى  ــادرة التموي واالســكان دعــم مب
 4.5 بيــن  تراوحــت  بتمويــات  الدخــل  ومتوســطى 

مليــار و5 مليــارات جنيــه. 
التعميــر  بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأضــاف 
واالســكان، أن البنــك اســتحوذ علــى نســبة 25 % مــن 
إجمالــى تمويــات المبــادرة، وبلــغ عــدد المســتفيدين 

مــن المبــادرة نحــو 50 ألــف مســتفيد.
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سعيد محمود

ــة الظــل كان  ــة ثقيل ــت تســمن«.. جمل ــة وإن »كلي
أحدهــم يرددهــا مــرارا فــى ســنوات الجامعــة 
األولــى، ظنــا منــه أنــه »خفيــف الــدم«، وكأى 
مســتظرف يحتــرم نفســه، كان يتبعهــا بضحكــة 

تفــوق جملتــه ســخافة واســتفزازا.
وفــى تلــك األيــام أتذكــر ذلــك المســتفز األعظــم، 
كلمــا رأيــت أحــد خريجــى الجامعــة فــى مختلــف 
العمــل-  -بحكــم  وخصوصــا  المجــاالت، 
خريجــى كليــات اإلعــام واآلداب، ألجــد نفســى 
أردد جملتــه بــكل أســف كلمــا ســألتهم »كانــوا 

ــة«؟ ــى الكلي ــه ف ــم إي بيعلموك
يســتطيعون  ال  األفاضــل  الجامعــة  فطلبــة 
التفرقــة بيــن المنصــوب والمجــرور، ولعــل أشــد 
مــا يحــزن أن ممتهنــى الصحافــة، وهــى المهنــة 
التــى تعتمــد فــى المقــام األول علــى الحــرف، 
ال يــدرك أغلبهــم أبســط القواعــد اإلمائيــة، 
وتجــد منهــم مــن يكتــب »االنتخابــات« واضعــا 
»األنتخابــات«،  لتصبــح  األلــف  أعلــى  همــزة 
عينــة  مــن  تأتــى  التــى  األخطــاء  عــن  ناهيــك 
ــى كان أعظــم. ــا خف ــارى«، وم ــق ن ــه بطل »فطعن
الكتابــة  أخطــاء  علــى  األمــر  يقتصــر  وال 
ــاك مــا هــو أشــد هــوال، فــا  ــل هن والصياغــة، ب
يشــغل بــال الســيد الصحفــى المبتــدئ أبســط 
األســئلة  عــن  اإلجابــة  وال  المهنيــة،  قواعــد 
الخمســة، أو كيفيــة تفريــغ حــوار صحفــى، هــذا 
إن كان يــدرك أصــول إدارة الحــوار مــن األســاس.

بعــض  متحامــل  أنــى  البعــض  يــرى  قــد 
ــدارس  ــة أســاتذة الم الشــىء، وأن هــؤالء ضحي
والجامعــات، الذيــن أهملــوا فــى مهنتهــم فخــرج 
الطــاب مــن تحــت أيديهــم ال يفقهــون شــيئا، 
الكثيــر،  فيــه  يشــارك  الخطــأ  أن  أرى  لكنــى 
ــه المــدرس واألســتاذ  ــر من يتحمــل الجــزء األكب
بالطبــع، أمــا الطلبــة فهــم يرتكنــون إلــى الكســل 
التعلــم،  إلــى  الســعى  وعــدم  واالستســهال، 
ثــم يأتــى دور أصحــاب صحــف ومواقــع »بيــر 
الســلم«، الذيــن يمتصــون دمــاء الشــباب لتعبئــة 
منصاتهــم شــبه اإلعاميــة، وال يكلفــون أنفســهم 
ــاء تعليمهــم شــيئا، فقــط يعــودون الشــاب أو  عن
الفتــاة علــى إدمــان مخــدر خطيــر يدعــى »كوبــى 

وبيســت«، ومــا خفــى كان أعظــم.
وأخيــرا، يأتــى دور النقابــة العريقــة التى ينتســب 
إليهــا كثيــر مــن الصحفييــن الذيــن إن اختبرتهــم 
لغويــا ومهنيــا، ســترى أن الكارثــة أكبــر مــن قــدرة 

كائــن الـ»أرماديلــوس« علــى االحتمال.
إنهــا جريمــة جماعيــة فــى حــق اللغــة والصحافــة 
ــا لألســف »جريمــة دون  ــكل المقاييــس.. لكنه ب

عقــاب«.

جريمة بال عقاب

حواديت

وائل عبدالعزيز

أحــد أقــدم األحــزاب المصريــة، لــه تاريــخ 
مصــر  تاريــخ  فــى  مرموقــة  ومكانــة  عريــق 
التــى  الثاثــة  المنابــر  أحــد  فهــو  الحزبــى، 
تأسســت فــى عهــد الرئيــس الســادات، إنــه 
عهــد  فــى  األغلبيــة  حــزب  األحــرار،  حــزب 
رئيســه الراحــل مصطفــى كامــل مــراد، واآلن 
بيــن مــاض ولــى وحاضــر نعيشــه، كان لنــا هــذا 
الحــوار مــع الكاتــب الصحفــى طــارق درويــش 

رئيــس حــزب األحــرار الحالــى..
ــة  ــة الحزبي ــن التجرب ــول ع ــاذا تق * م

ــر؟ ــى مص ف
عــام،   100 مــدار  علــى  الحزبيــة  التجربــة 
حــدث فيهــا تبايــن وعــدم اســتقرار، وتحتــاج 
إلــى عمليــة جراحيــة لوضعهــا علــى الخريطــة 
الطبيعيــة، ألن التعدديــة الحزبيــة فــى مصــر 
هــى قاطــرة لمجموعــة األحــزاب الموجــودة، 
كمــا أنهــا تحتاج إلى معاييــر وضوابط إلحداث 
السياســية  للعمليــة  االنســجام  مــن  حالــة 
ذاتهــا وتكــون هنــاك مســاحة متســاوية لــكل 
األحــزاب، وبوصــف أدق التجربــة الحزبيــة فــى 

ــى إعــادة نظــر. ــاج إل مصــر تحت
تاريــخ  ولــه  عريــق  حــزب  *األحــرار 

عنــه؟ حدثنــا  كبيــر.. 
حــزب األحــرار هــو أحــد المنابــر الثاثــة 
عــام  الحزبيــة  الحيــاة  عليهــا  قامــت  التــى 
1977، عندمــا أصــدر الرئيــس األســبق محمــد 
أنــور الســادات قــرارًا بإنشــاء المنابــر الثاثــة 
)األحــرار يمثــل اليميــن والتجمــع يمثــل اليســار 
ومصــر العربــى االشــتراكى يمثــل الوســط(، 
وبعــد عــام 77 ظهــرت عــدة أحــزاب أخرى، فى 
مرحلــة كان فيهــا شــبه قيــود علــى الممارســة 
السياســية بشــكل عــام، وكان الحــزب الوطنــى 
ــك هــو المتســيد للمشــهد السياســى،  ــد ذل بع
رئيــس  الرئيــس مبــارك كان هــو  وذلــك ألن 
والمؤسســات  األجهــزة  كل  وكانــت  الحــزب، 
ُتخــّدم علــى هــذا الحــزب دون غيــره وكانــت 

ــة. هــذه هــى المعضل
وحــزب األحــرار كان حــزب األغلبية فى عهد 
الراحــل مصطفــى كامــل مــراد، وأدى تجربــة 
سياســية رائعــة وكان لحــزب األحــرار رؤيــة 
فــى كل المجــاالت السياســية واالجتماعيــة، 
وهــو أول حــزب فــى مصــر طالــب بالتحــرر 
االقتصــادى وإعطــاء الفرصــة لــرأس المــال 
ألن يكــون شــريكًا فــى صنــع القــرار االقتصادى 

ــع الخاصــة. وإنشــاء المصان
 25 ثــورة  فــى  األحــرار  شــارك  *هــل 

ينايــر؟
لتغييــر  شــبابية  بفكــرة  بــدأت  ينايــر   25
النظــام والقــت ترحابًــا وقبــواًل مــن الشــعب 
المصــرى، وهــى جــزء مــن التجربــة السياســية 
فــى مصــر، واعتبرهــا نقطــة تحــول فــى تاريــخ 
ــدة، أتاحــت  ــة جدي ــاة حزبي مصــر لخــروج حي
الفرصــة لمزيــد مــن األحــزاب التــى تخطــى 
عددهــا الـــ100 حــزب، لكــن حــزب األحــرار 
ــر  ــورة 25 يناي ــى فــى ث ــم يشــارك بشــكل فعل ل
2011، ولكننــا كنــا داعميــن ومؤيديــن بشــكل 
قــوى فــى البدايــة ثــم تراجعنــا عــن موقفنــا 
عندمــا رأينــا مؤامــرات اإلخــوان بعــد ذلــك.

هــذه  تــرى  كيــف  اإلخــوان..  *مرحلــة 
مصــر؟ تاريــخ  فــى  الصفحــة 

أســوأ  هــى  اإلرهابيــة  اإلخــوان  مرحلــة 
مرحلــة فــى تاريــخ مصــر، نســتطيع وصفهــا 
بمرحلــة اإلرهــاب، مرحلــة المؤامــرات، مرحلــة 

التمويــل، مرحلــة بيــع الوطــن، رأيــت البلطجــة، 
كل شــىء ســيئ رأينــاه فــى عهــد اإلخــوان، وكان 
ــة  ــة هــدم الدول ــر فــى محاول ــدور األكب ــم ال له
المصريــة مــن قتــل وترويــع وســفك للدمــاء، 
وكان واجًبــا علينــا جميًعــا أن نتصــدى لهــم.

* كيف تصديت لجماعة اإلخوان؟
ــق الدعــوات إلســقاط نظــام  ــا أول مــن أطل أن
و»السوشــيال  المقــاالت  خــال  مــن  اإلخــوان، 
ميديــا«، والقنــوات الفضائيــة العربيــة، وقلــت 
إن جماعــة اإلخــوان ال تصلــح للعمــل السياســى 
وال للعمــل العــام، وإنهــا ميليشــيات مدربــة علــى 
قنديــل،  هشــام  حكومــة  أن  وأعلنــت  القتــل، 
المصريــة،  الدولــة  مؤسســات  كل  ستســقط 
وطالبــت األحــزاب ومؤسســات المجتمــع المدنى 
بالتصــدى لدولــة اإلخــوان، إلــى أن جــاءت 30 
يونيــو لتنقــذ مصــر مــن اإلخــوان اإلرهابييــن.

* هــل شــارك حــزب األحــرار فــى ثــورة 
30 يونيــو؟

بالطبــع شــاركنا بقــوة فــى 30 يونيــو، وكنــت 
مســتمرة  بصفــة  الميــدان  فــى  متواجــدا 
فــى أيــام الثــورة، ولكــن أود أن أذكــر الــدور 
ــاح السيســى،  ــه الرئيــس عبدالفت ــام ب ــذى ق ال
والمنطقــة  مصــر  لينقــذ  اللــه  أرســله  لقــد 
العربيــة كاملــة مــن مخطــط التقســيم ومــن 
مخطــط إعــادة توزيــع الثــروات علــى الــدول 
االســتعمارية، ألننــا كنــا أمــام اســتعمار حقيقــى 
كان يريــد الهيمنــة علــى حــدود الــدول وثرواتها 
ــن  ــا م ــه، كل شــىء كان مرتب ــن نفــط وخاف م
ــة عــن  ــة واألمريكي ــرات اإلنجليزي ــل المخاب قب
ولكــن  والقطريــة،  التركيــة  العمالــة  طريــق 
وموقفــه  السيســى،  الرئيــس  وقــوة  كياســة 
البطولــى أنقــذ مصــر مــن وحــل التقســيم إلــى 

دويــات.  4
* مــاذا عــن الصراعــات حــول رئاســة 

األحــرار؟ حــزب 
يقــال بــأن هنــاك أكثــر مــن رئيــس للحــزب، 
األحــزاب  شــؤون  لجنــة  أن  الحقيقــة  لكــن 
السياســية أصــدرت قــرارا بتاريــخ 4 أغســطس 
اســتئناف  محكمــة  حكــم  بتنفيــذ   ،2019

القاهــرة الدائــرة 66 مدنــى، بأنــى مســتمر فــى 
رئاســة حــزب األحــرار حتــى 2021، واآلن ال 
يوجــد أى خافــات علــى رئاســة الحزب وقريبا 
ســأعيد هيبــة حــزب األحــرار مــن جديــد، بعــد 
الســيطرة علــى المقــرات الخاصــة بالحــزب 

ــد. ــدة مــن جدي وعــودة الجري
ــس  ــد الرئي ــى عه ــر ف ــرى مص ــف ت *كي

السيســى؟
المزيــد  تحتــاج  قويــة،  السيســى«  »مصــر 
مــن العطــاء مــن الشــعب المصــرى، وأناشــد 
الشــعب المصــرى بــأن يظــل ظهيــًرا للدولــة 
ألن  السيســى،  للرئيــس  وظهيــًرا  المصريــة، 
هــذا الرجــل حقــق معجــزات، وباألرقــام حقــق 
المعادلــة الصعبــة، وأعــاد لألذهــان مرحلــة 
بنــاء مصــر الحديثــة فــى عهــد محمــد علــى 
الطــرق  شــيد  السيســى  فالرئيــس  باشــا، 
ــة لمصــر، وأنشــأ المــدن  ــة التحتي وطــّور البني
زراعيــة  صناعيــة  ثــورة  وأقــام  الجديــدة، 
حقيقيــة، وأعــاد هيبــة االقتصــاد المصــرى، 
وانخفضــت  الموازنــة،  فــى  العجــز  وخّفــض 
معــدالت البطالــة نســبًيا، ونســتطيع وصفــه 
بأنــه »بطــل صنــع تاريخــا جديــدا لمصــر«.

الدكتــور  لحكومــة  تقييمــك  *مــا 
مدبولــى؟ مصطفــى 

الحكومــة أداؤهــا ضعيــف جــًدا، والرئيــس 
السيســى، كل فتــرة يلجــأ للتغييــرات الوزاريــة، 
ــأِت حكومــة تواكــب فكــر الرئيــس  ــم ت ولكــن ل
الشــعب  إلخــراج  العملــى  التطبيــق  فــى 
باالســتعانة  وأشــيد  أزماتــه،  مــن  المصــرى 
ذلــك  ألن  الحكومــة،  فــى  شــبابية  بعناصــر 

الخبــرات. الشــباب  يكســب 
مجلــس  ألداء  تقييمــك  عــن  *ومــاذا 

النــواب؟
حــال البرلمــان »ال يســر عــدو وال حبيــب«، 
لــم  والتشــريعى؛  الرقابــى  المســتوى  فعلــى 
يقــدم أى إيجابيــات تفيــد المواطــن المصــرى، 
وبــدأ يظهــر فــى دور المعــارض ألن االنتخابات 
اقتربــت، ولكــن لــه حالــة إيجابية واحــدة فقط، 
وهــى الموافقــة علــى كل الطلبــات التــى كانــت 
تقدمهــا الحكومــة لحــل األزمــات الراهنــة، أمــا 
دون ذلــك فلــم يقــدم شــيئًا للشــارع المصــرى.

طارق درويش رئيس حزب األحرار فى حواره لـ»الطريق«:

 »األحرار« كان حزب األغلبية فى عهد الراحل مصطفى كامل مراد

 أنا أول من أطلق الدعوات إلسقاط نظام 
اإلخوان  الحكومة أداؤها ضعيف جًدا

وال تواكب فكر الرئيس السيسى

ربنا أرسل السيسى إلنقاذ مصر والمنطقة 

العربية من مخطط التقسيم
د.أبوالفضل اإلسناوى

مصــر  فــى  األحــزاب  خريطــة  تقــرأ  وأنــت 
ــك  تجــد نفســك أمــام مــأزق حقيقــى، خاصــة أن
ال تســتطيع أن تفــرق بيــن 90 % مــن برامجهــا 

الداخليــة.  ولوائحهــا 
بعيــداً عــن تلــك األزمــة التــى صنعتهــا ظــروف 
ثــورة ينايــر، واســتعجال األحــزاب فــى تأسيســها 
الســتغال قــرار المجلــس العســكرى فــى ذلــك 
األحــزاب  تأســيس  وضــع  قنــن  الــذى  الوقــت، 
باإلخطــار مــن خــال جمــع خمســة آالف توكيــل 

مــن عــدة محافظــات.
وأصبــح  تغيــرت،  قــد  الظــروف  كانــت  وإذا 
وضوحــاً  أكثــر  المصــرى  السياســى  المشــهد 
الـــ30 مــن يونيــو المجيــدة، وتأكيــد  ثــورة  بعــد 
األحــزاب  تأســيس  حريــة  علــى   2014 دســتور 
وعــدم مراقبتهــا، والــذى واكبــه عــدم انضمــام 
ــده  ــن األحــزاب المؤسســة، وتأكي ــس ألى م الرئي
فــى أكثــر مــن مناســبة علــى وقوفــه فــى منتصــف 
الطريــق بيــن جميعهــا وعــدم رغبتــه فــى تأســيس 
أى أحــزاب حتــى يكــون رئيــس كل المصرييــن، 
فإنــه مــن الضــرورى علــى قيــادات تلــك األحــزاب 
أن تســتغل المشــهد، وتعلــن موقفهــا الواضــح مــن 

هلهلــة تلــك الخريطــة الحزبيــة.
التشــريعية،   2015 انتخابــات  كشــفت  فقــد 
إلــى أصغرهــا،  أكبرهــا  مــن  األحــزاب  حقيقــة 
وقــوة ظهيرهــا السياســى واالجتماعــى فــى ذلــك 
الوقــت. فحتــى األحــزاب التــى حصلــت علــى أكثــر 
المقاعــد فــى مجلــس النــواب، فإنهــا فــى تقديــرى 
لــم تنجــح، فقــد حققــت ذلــك مــن خــال اســتغال 
»الســياحة  أو  السياســى«  »التجــوال  فكــرة 
فــى  أهــم مامحهــا  تمثلــت  التــى  البرلمانيــة«، 
العائــات  ورمــوز  الســابقين،  النــواب  شــراء 
والقبائــل، لدرجــة أننــا رصدنــا فــى تلــك الحقبــة 
بيــن  تجولــوا  مرشــحين  هنــاك  أن  البرلمانيــة، 
األحــزاب الثاثــة التــى حققــت أكثــر المقاعــد.
كباحــث  علــى  الواجــب  مــن  يكــون  وبالتالــى، 
أوجــه  أن  السياســية،  النظــم  فــى  متخصــص 
االســتحقاقات  قبــل  لألحــزاب  هامــة  رســالة 
االنتخابيــة الثاثــة القادمــة، وهــى: أنــه »يكــون 
مــن الضــرورى علــى األحــزاب االســتفادة مــن 
أخطــاء الماضــى، وتقريــب المتشــابه منهــا فــى 
تحالفــات انتخابيــة، ال اندمــاج حزبــى، ألن فكــرة 
االندمــاج تولــد المشــاكل ومســتحيلة التحقيــق«. 
األخــذ بالنصيحــة واجــب حزبــى، حتــى ال نجــد 
تســعة عشــر حزبــا فقــط فــى البرلمــان المقبــل، 
مثلمــا حــدث فــى برلمــان 2015، وبالتالــى تتزايــد 
ظاهــرة هــروب الجماهيــر مــن األحــزاب. وعليــه 
يكــون مــن اآلن مســار بنــاء التحالفــات االنتخابية، 
هــو الشــغل الشــاغل لألحــزاب. لكــن أال يزيــد 
عــدد تلــك التحالفــات علــى أربعــة فقــط، وأن 
تحــاول قيــادات تلــك األحــزاب أن تلتقــى بالريس، 
حتــى توصــل رســالة للمواطــن، وهــى: أن »فــرص 
الجميــع متســاوية، وال فــرق بيــن مســتقبل حــزب، 

وماضــى حــزب آخــر«.

رسالة لألحزاب

طلب إحاطة

 حال البرلمان المصرى
»ال يسر عدو وال حبيب«

التجربة الحزبية على مدار 
١00 عام حدث فيها تباين 
وعدم استقرار.. وتحتاج 
إلى عملية جراحية 
لوضعها على الخريطة 
الطبيعية

شاركنا بقوة فى 30 
يونيو.. وكنت متواجدا 
فى الميدان بصفة 
مستمرة فى أيام الثورة

»مصر السيسى« قوية.. 
تحتاج المزيد من 
العطاء.. وأناشد الشعب 
المصرى بأن يظل ظهيرًا 
للدولة المصرية
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أحــدث  بجــوار  المســلحة  القــوات  تصطــف  اليــوم 
مفخــرة  لتصبــح  العالــم  فــى  الجيــوش  وأقــوى 

. ييــن لمصر ا
األحــد الماضــى نشــر الجيــش المصــرى، مقاطــع 
فيديــو للمنــاورات الحربيــة التــى أطلــق عليهــا اســم 
ــة  ــذ بداي ــى تدريــب ضخــم من »قــادر 2020«، وهــى ثان
ينايــر الجــارى فــى البحــر المتوســط وشــمالى البــاد.

ــة  ــة والبحري ــوات البري ــاورات الق ــى المن وشــاركت ف
والجويــة المصريــة، إضافــة إلــى قــوات الدفــاع الجــوى 

والقــوات الخاصــة والمظلييــن.
وأظهــر الفيديــو تدريبــات عســكرية شــاركت فيهــا 
قــوات بريــة وبحريــة جويــة، كمــا بّيــن لحظــات إطــاق 
صواريــخ مــن بــوارج حربيــة فــى ميــاه البحــر المتوســط.

الرميــات  مــن  عــدد  تنفيــذ  المنــاورة  وشــهدت 
الحيــة. بالذخيــرة 

وبحســب مــا جــاء فــى شــريط الفيديــو، الــذى نشــره 
المســلحة المصريــة،  بالقــوات  العســكرى  المتحــدث 
العقيــد تامــر الرفاعــى، علــى حســابه الرســمى بموقــع 
ــر«، فــإن واحــدت المنطقــة الشــمالية العســكرية  »تويت
ــوات  ــة وعناصــر مــن الق ــوات البحري ــع الق ــاون م بالتع

ــادر 2020«. ــاورة »ق ــذت المن الخاصــة نف
واشــتملت المنــاورة علــى عــدد مــن األنشــطة القتاليــة 
علــى ســاحل البحــر المتوســط التــى تنفــذ علــى كافــة 

االتجاهــات االســتراتيجية بــرا وبحــرا وجــوا.
وشــملت المنــاورة قيــام وحــدات المنطقــة الشــمالية 
واالصطفــاف  االســتعداد  درجــات  برفــع  العســكرية 
ــات والمدرعــات والتحــرك  ــل المركب ــش وتحمي والتفتي
إلــى مناطــق عملهــا بالناقــات والســكك الحديديــة فــى 
إطــار خطــة الفتــح االســتراتيجى وإعــادة تمركــز كتيبــة 
صاعقــة لتنفيــذ مهــام قتاليــة خاصــة علــى االتجــاه 

االســتراتيجى الشــمالى.
مشــتركا  تدريبــا  المشــاركة  القــوات  نفــذت  كمــا 
ــرار بحــرى  ــن ســاحل البحــر المتوســط لصــد إب لتأمي
معــادى بالتنســيق مــع القــوات البحريــة والجويــة وقــوات 

ــذ أعمــال  ــوات الخاصــة مــع تنفي حــرس الحــدود والق
المتقــدم  العمليــات  مركــز  مــن  والســيطرة  القيــادة 

بقاعــدة محمــد نجيــب العســكرية .
عملياتهــا  مناطــق  مــن  البحريــة  القــوات  وقامــت 
بتأميــن االتجاهــات االســتراتيجية بالتعــاون مــع األفــرع 
التعبويــة  والتشــكيات  المســلحة  للقــوات  الرئيســية 
المنشــآت  تأميــن  فــى  وتســتمر  الخاصــة  والقــوات 

واالقتصاديــة  االقليميــة  وبالميــاه  بالبحــر  الحيويــة 
ونفــذت العديــد مــن األنشــطة القتاليــة فــى المرحلتيــن 
األولــى والثانيــة ومنهــا تنفيــذ عمليــة برمائيــة علــى 
ســاحل البحــر المتوســط بالتعــاون مــع القــوات الجويــة 
وقــوات الدفــاع الجــوى وتنفيــذ عــدد مــن الرمايــات 
لعــدد مــن الطوربيــدات والفرقاطــات وطائــرات الهيــل 
مكافحــة  وحــدات  إلــى  إضافــة  بحــراً،  المحمولــة 

األمــن  إجــراءات  بتعزيــز  قامــت  كمــا  الغواصــات، 
البحــرى بمســرح عمليــات البحــر المتوســط واألحمــر 

الدوليــة. الماحيــة  الممــرات  وتأميــن 
بعــض األنشــطة  بتنفيــذ  قــوات الصاعقــة  وقامــت 
التدريبيــة تضمنــت اصطفافــا وتحميــا اســتراتيجيا 
عــدد  بواســطة  قتــال   999 الوحــدة  مــن  لعناصــر 
مــن الطائــرات مختلفــة الطــرازات، وتنفيــذ اإلبــرار 
ــات هامــر  ــى عرب ــة عل البحــرى لوحــدة صاعقــة محمل
بالوســائط البحريــة مــن حاملــة المروحيــات وتكليفهــا 
بمهمــة االســتياء علــى رأس شــاطئ وتأمينــه بالتعــاون 
مــع القــوات البحريــة والجويــة، وكذلــك اإلبــرار الجــوى 
لعناصــر مــن الوحــدة 999 قتــال بواســطة عــدد مــن 
وتكليفهــا  الطــرازات  مختلفــة  الهليكوبتــر  طائــرات 
بمهمــة القضــاء علــى العناصــر المعاديــة وتعــاون أعمال 
االتجاهــات  كافــة  علــى  والمناطــق  الجيــوش  قتــال 

االســتراتيجية.
ــواء ســمير فــرج، مديــر الشــؤون  مــن جهتــه، قــال الل
المعنويــة األســبق، إن منــاورة قــادر 2020 التــى تنفذهــا 
القــوات المســلحة حالًيــا، تعــد أكبــر منــاورة نفذتهــا 

ــذ 6 ســنوات. القــوات المســلحة من
 وأضــاف خــال مداخلــة هاتفيــة، أن المنــاورة ليســت 
العســكرية  االســتراتيجية  ألن  أحــد،  ضــد  موجهــة 
المصريــة تعتمــد علــى الدفــاع وليــس العــدوان علــى 

طــرف خارجــى.
وتابــع فــرج أن المنــاورة تهــدف إلــى طمأنــة الشــعب 
المصــرى بــأن لديــه قــوات مســلحة قــادرة علــى حمايــة 
حــدود بــاده وحقوقهــا االقتصاديــة، مشــيًرا إلــى أن 
لــه نفســه  المنــاورة بمثابــة رســالة ردع لمــن تســول 

المســاس بمصــر.
المعنويــة األســبق أن مصــر  الشــؤون  وأكــد مديــر 
األربعــة  االتجاهــات  مــن  مــرة  ألول  مهــّددة  باتــت 
الشــمالية والجنوبيــة والشــرقية والغربيــة، ولهــذا تــم 
وحامــات  بالغواصــات  المســلحة  القــوات  تدعيــم 

الحديثــة. األســلحة  مــن  وغيرهــا  الطائــرات 

أنا الجيش 

قادر 2020..

ونادونى أجبت

متى ُدعيت
 القوات المسلحة تنفذ أكبر مناورة بالذخيرة الحية منذ 6 سنوات  »قادر 2020« تضمن تأمين ساحل المتوسط لصد إبرار بحرى 

معادى بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وحرس الحدود والقوات الخاصة   أعمال القيادة والسيطرة تمت من مركز العمليات 

المتقدم بقاعدة محمد نجيب العسكرية  خبير: التدريبات لرفع المستوى التدريبى وليست موجهة ضد أطراف

أنا الجيش قادر 2020.. 
ونادونى أجبت متى 
ُدعيت.. هكذا هو 
جيش مصر، وكعادتها 
قواتنا المسلحة 
الباسلة مصنع الرجال 
وبيت الوطنية كما 
عهدها الشعب دوما، 
حصن حصين لمقدرات 
وقدرات المصريين 
وحامية حمى البالد 
وحارسة امنها القومى.. 
عاشت مصر وقواتها 
المسلحة.

كل يوم تثبت المؤسسة 
العسكرية المصرية 
انها ذات بصيرة بعيدة 
وان الحسابات لديها 
دقيقة للغاية وال 
تحتمل التأويالت، 
فكان القرار بتحديث 
وتطوير قدرات 
القوات المسلحة 
بشكل لم يسبق له 
مثيل، وتساءل البعض 
لماذا كل هذا التسليح 
والتطوير، لتثبت األيام 
انه القرار السليم وانه 
حمى امن مصر القومى 
من اطماع الطامعين.



طريقنا.. وهنكمله

تحقيقات  الثالثاء 14 / 01 / 042020

تحقيق - بوسى أبو العز

يفاجئ الوسط الفنى، الجمهور دائًما بالعديد من 
المفاجآت التى تتنوع بين الزواج والطالق المليئة 

بقصص الحب والخالفات، ولكن ما يفاجئ الجمهور 
حًقا أن تكون الفنانات سبًبا فى انفصال زميالتهن.
كانت آخرهن الفنانة أصالة التى أعلنت انفصالها 

رسمًيا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد 
انتشار العديد من الشائعات خالل الشهور 
الماضية تفيد بانفصالهما بسبب الفنانة 
نسرين طافش ولكن خرج جميع األطراف 

لنفى ذلك األمر.

خاصــة  مصــادر  كشــفت  ولكــن 
الحقيقيــة  الفنانــة  عــن  لـ»الطريــق« 
التــى كانــت ســبًبا رئيســًيا فــى طــاق 
أصالــة وطــارق العريــان وهــى الممثلــة 
فــى  التــى شــاركت  الشــابة »س ت« 
الفنانــة  مــع  »حكايتــى«  مسلســل 

صبــرى. ياســمين 
وترصــد »الطريــق« حــاالت مشــابهة 
أثــارت جــداًل كبيــًرا داخــل الوســط 
الفنــى واإلعــام وتصــدرت أســماؤهم 
مؤشــرات البحــث بمواقــع التواصــل 

االجتماعــى.
ريهام حجاج وياسمين 

عبدالعزيز
ــة ياســمين  ــر انفصــال الفنان ــار خب أث
عبدالعزيــز عــن زوجهــا رجــل األعمــال 

محمــد حــاوة جــداًل كبيــًرا، 
زواج  بعــد  طاقهمــا  بســبب 

لتخــرج  لســنوات عديــدة،   اســتمر 
صمتهــا  عــن  عبدالعزيــز  ياســمين 
ــن  ــد عــام م ــا بع ــن عــن انفصاله وتعل

األمــر.
وكان ســبب طاقهمــا الفنانــة ريهــام 
طليــق  مــن  تزوجــت  التــى   حجــاج 
ياســمين عبدالعزيــز، بعــد مشــاركته  
فــى أول بطولــة تلفزيوينــة لهــا وهــو 

»كارمــن«. مسلســل 
ــام حجــاج  ــا، رفضــت ريه ومــن جانبه
ــى الخبــر، باإلضافــة إلــى  التعليــق عل
هــى  عبدالعزيــز  ياســمين  تجاهــل 

األخــرى لألمــر.
سمية الخشاب وريم البارودى

حديــث  ســعد  أحمــد  الفنــان  كان 
السوشــيال ميديــا بعدمــا كشــفت ريــم 
البــارودى انفصالهــا عنــه وزواجــه مــن 
صديقتهــا ســمية الخشــاب ســًرا فــى 
البدايــة، ثــم أعلــن الطرفــان الــزواج 

الــذى اســتمر لمــدة عاميــن.
جــداًل  البــارودى  ريــم  أثــارت  كمــا 
كبيــًرا بعدمــا اتهمــت ســمية الخشــاب 
مــن  العديــد  فــى  زوجهــا  بخطــف 
وبــدأت  التلفزيونيــة،  لقاءاتهــا 
فــى  تعاونهمــا  أثنــاء  عاقتهمــا 
ســمية  للفنانــة  »الحــال«  مسلســل 

ب. لخشــا ا
من جانبهما، ســمية الخشــاب وأحمد 
البــارودى  ريــم  كام   نفيــا  ســعد 
ورفضــت  الســرى،  زواجهمــا  عــن 
ــراف بوجــود  ــا االعت »الخشــاب« وقته
عاقــة حــب تجمعهــا بأحمــد ســعد 
روحانيــة«. إنهــا »عاقــة  وقالــت 

ثــم فاجــأ الثنائــي جمهورهمــا 
مــن   وفيديوهــات  بصــور 
ثــم  قرانهمــا،  عقــد 
ســمية  بعدهــا  خرجــت 
صمتهــا  عــن  الخشــاب 
وأكــدت أنهــا لــم تخطــف 
زوجتــه  مــن  »أحمــد« 
ــم  ــا ل ــم«، موضحــة أنه »ري
االطــاع  بعــد  إاّل  تتزوجــه 

طاقهمــا. قســيمة  علــى 
ســعد  أحمــد  الفنــان  فاجــأ  ثــم 
الجميــع عــن زوجتــه ســمية الخشــاب، 
ــه، وتوالــت  ــه فــى التفــرغ لولدي ورغبت
بعدهــا أزمــات عديــدة بينهمــا وصلــت 

إلــى المحاكــم والبرامــج.
زواج أنغام

مــن  أنغــام  الفنانــة  زواج  تســبب 
المــوزع أحمــد إبراهيــم فــى حالــة مــن 
القطيعــة بينهــا وبيــن المطربــة أصالة 
التــى كانــت تجمعهــا بهــا صداقــة قوية 
فــى  مًعــا  لقاءاتهمــا  فــى  نشــهدها 

الغنائيــة. والحفــات  البرامــج 
أحمــد  طــاق  إلــى  ذلــك  ويرجــع 
وهــى  األولــى  زوجتــه  مــن  إبراهيــم 

ابنــة شــقيقة المخــرج طــارق العريــان 
زوج أصالــة، وخرجــت بعدهــا أصالــة 
تتحــدث عــن الموضــوع وانزعاجهــا 

منــه فــى لقــاءات تلفزيونيــة.
صباح وتحية كاريوكا

وليــدة  الفنانــات  خافــات  تكــن  لــم 
اللحظــة، حيــث شــاهدنا ســابًقا خاًفا 
كاريــوكا،  وتحيــة  صبــاح  بيــن  حــاًدا 
ويرجــع ســبب خافهمــا إلــى عاقــة 
حســن  بالدكتــور  صبــاح  المطربــة 

حســنى زوج الفنانــة تحيــة كاريــوكا.
كاريــوكا  تحيــة  ذلــك  وأغضــب 

عــن  االنفصــال  وقــررت 
زوجهــا ثــم دخلــت بعدهــا 
ســيئة  نفســية  حالــة  فــي 
واتجهــت لانتحــار ولكــن 
وبعدهــا  انقاذهــا،  تــم 
عــن  »كاربــوكا«  امتنعــت 
ثــاث  لمــدة  الــزواج 

تزوجــت  حتــى  ســنوات، 
فــؤاد.  محــرم  المطــرب 

ومــن جانبهــا، تحدثــت صبــاح 
تصريــح  فــى  األمــر  هــذا  عــن 

»موضــوع  قائلــة:  ســابق،  صحفــى 
خيانــة زوج كاريــوكا معــى، كان فبركــة 
خيــال  نســج  مــن  وربمــا  خياليــة، 
المؤلــف«، وأضافــت: »كان زوج تحيــة 

ويحبهــا«. محتــرم  دكتــور 

 ممثلة شابة قتلت قصة حب العريان وأبعدته عن بيته  سمية الخشاب طعنت صديقتها ريم البارودى 
فى الظهر وخطفت زوجها  ريهام حجاج دمرت قصة حب ياسمين عبدالعزيز وهربت بـ»حالوة«

آخرهن أصالة.. الخيانة فى حياة المشاهير 

نرصد أهم أسباب الطالق فى الوسط الفنى

ــى الحلقــة المفقــودة بيــن كل  ــور عل ــق« تحــاول العث »الطري
هــذه الحلقــات، ففــى البدايــة توجهنــا إلــى مستشــفى الســيد 
جــال ببــاب الشــعرية وكأننــا نقــوم بزيــارة شــخص مريــض، 
وعنــد الدخــول مــن البــاب صدمنــا مــن رد فعل قســم الطوارئ 
الــذى رفــض حالــة طفــل يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات أتــى 
إلــى المستشــفى بســبب حــادث ســير وكان جســمه مغطــى 
اللذيــن كانــا  بالكامــل بالدمــاء وســط صــراخ أمــه وأخيــه 
يصرخــان ويترجيــان جميــع افــراد قســم الطــوارئ لقبــول 
الحالــة، وعنــد ســؤال أحــد أفــراد التمريــض عــن رفضهــم 
حالــة الطفــل قالــت الممرضــة بمنتهــى الهــدوء والســكينة 
»محــدش فــى اهلــه عــاوز يتبــرع لبنــك الــدم«، وبعــد ذلــك 
تأكدنــا مــن أن أى مريــض يذهــب لمستشــفى عــام أو حكومــى 
يتــم ســحب دم مــن أقاربــه ليدخــل ضمــن أكيــاس احتياطــى 
ببنــك الــدم الموجــود داخــل كل مستشــفى، ولــم يقتصــر األمــر 
ــم داخــل  ــرة تت ــاك تجــاوزات كثي ــل إن هن ــى ذلــك فقــط، ب عل
بنــوك الــدم والكرفانــات الميدانيــة، فــكل هــذا معــروف عــن 
بنــوك الــدم والكرفانــات غيــر المعروفــة هــو أن تذهــب لتنقــذ 
حيــاة أحــد أقاربــك بمستشــفى مــا وتتفاجــأ بمــن يطلــب 
ــرك كــي يضــع كيســا  ــرع آخــر غي ــى بمتب ــرع أو تأت ــك التب من

ــه.       ــذي أخذت ــر ال ــا غي احتياطي
أين تذهب؟

تحملهــا  التــى  الدمــاء  تذهــب  أيــن  إلــى  هنــا،  الســؤال 
دمــاء  تكفــى  ال  ولمــاذا  ؟  المجهــزة  الســيارات  عشــرات 
المتبرعيــن المستشــفيات؟.. وعنــد ســؤال الدكتــور محمــد 
البســيونى رئيــس وحــدة بنــك الــدم بمستشــفى )ق . م( قــال 
»انتشــرت فــى الفتــرة األخيــرة دعــوات مجهولــة لجمــع الــدم 
مــن المواطنيــن عبــر السوشــيال ميديــا وعــن طريــق جمــع 
عينــات عبــر )فيــس بــوك( لتوصيلهــا إلــى المرضــى، وهــو مــا 
يعــد مخالفــا لقوانيــن وزارة الصحــة، باالضافــة الــى أنــه يفتــح 
البــاب أمــام التوســع فــى ســرقات األعضــاء وبيــع الــدم، وذلــك 
يســبب تفشــى األمــراض الفيروســية مثــل اإليــدز واألمــراض 
الكبديــة خاصــة أن عمليــات الجمــع ال تســتند إلــى آليــات 

ــة«. ــة آمن ــدم بطريق ــرة وحفــظ ال فحــص وفلت
الصحــة  وزارة  »حــذرت  قائــا  البســيونى حديثــه  وتابــع 
المرضــى مــن االندفــاع وراء هــذه الدعــوات المشــبوهة تحــت 
زعــم التبــرع وجمــع الــدم للمرضــى المحتاجيــن«، مؤكــدا أن 
ــد  ــا ال تعتم ــة، خاصــة أنه ــة وكارثي ــر قانوني هــذه الطــرق غي
علــى أى آليــات لفحــص وفلتــرة الــدم قبــل حصــول المريــض 
األمــراض  بانتقــال  للمرضــى  تهديــدا  يعنــى  مــا  عليــه، 
الفيروســية لهــم أو الوفــاة فــور دخــول الــدم الملوث جســدهم. 

أحــد  فــى  أكــد  الســابق،  الصحــة  وزيــر  عمــاد،  أحمــد 
تصريحاتــه، أن جميــع بنــوك الــدم بالــوزارة متوافــر بهــا الــدم 
وفصائلــه المختلفــة ويحصــل عليــه المريــض بســعر التكلفــة 
وببطاقــة الرقــم القومــى مــن أكثــر مــن 25 مركــزا للــدم فــى 
القاهــرة والمحافظــات، الفتــا إلــى أن المستشــفيات الكبــرى 
بهــا بنــوك توفــر الــدم بالفصائــل المختلفــة ومجانــا للمرضــى 

ــة والتأميــن الصحــى.        ــى نفقــة الدول عل
وأكــد الوزيــر الســابق أن فكــرة الدعــوة إلــى جمــع الــدم 
فــى المطلــق مخالفــة للقانــون وتعــرض صاحبهــا إلــى الســجن 
وعقوبــات كبيــرة جــًدا ونســمح فقــط بالتبــرع والجمــع داخــل 
المستشــفيات المرخصــة، وتابــع: عمليــات جمــع الــدم عــن 
طريــق التبــرع فقــط مســموح بهــا فــى بنــوك الــدم االقليميــة 
ــوزارة الصحــة والبنــوك المرخصــة  والمستشــفيات التابعــة ل
فــى المستشــفيات الخاصــة وتتــم بــدون مقابــل مــادى، قائــا  
»فــى الغالــب تكــون هــذه الدعــوات مصيــدة أو فخــا لعمليــات 
بيــع األعضــاء البشــرية بيــن المرضــى أو وســيلة للنصــب علــى 
المرضــى المحتاجيــن للــدم فــى معامــل ومستشــفيات بيــر 
الســلم«، وتابــع: »بعــض المواطنيــن البســطاء ال يعلمــون أن 

وزارة الصحــة يتوافــر فيهــا الــدم اآلمــن مجانــا«.
وأوضــح أن هنــاك لجانــا للتفتيــش وإحــكام الرقابــة متابعــة 

للوضــع باســتمرار.

ــى محــروس، رئيــس اإلدارة  ــور عل ــه، قــال الدكت ومــن جانب
المركزيــة للعــاج الحــر والتراخيــص الطبيــة بــوزارة الصحــة 
إن الــوزارة تمنــح ترخيصــا بجمــع الــدم فــى إطــار محــدد 
وغيــر مســموح ألى شــخص بالدعــوة للتبــرع دون أن يكــون 
معلــوم الجهــة التــى ســتتلقى التبــرع، الفًتــا إلــى أن الــوزارة 
المنظمــة  التشــريعية  البنيــة  تحديــث  علــى  حالًيــا  تعمــل 

لعمليــات التبــرع وجمــع الــدم. 
الداخليــة  وزارة  إخطــار  تــم  أنــه  »محــروس«  وأضــاف 
واألجهــزة الرقابيــة لتتبــع صفحــات »السوشــيال ميديــا«، التــى 
تــروج لجمــع الــدم وبنــاء قاعــدة بيانــات علــى »الفيــس بــوك« 
لتوصيــل الــدم مــن المتبــرع إلــى المريــض بــدون أى ضوابــط.

هناك ضوابط
وفــى الســياق ذاتــه، أكــدت الدكتــورة هالــة عدلــى حســين، 
رئيــس الشــركة المصريــة لخدمــات الــدم »فاكســيرا« ســابًقا، 
قواعــد  إلــى  تحتكــم  ومنهــم مصــر  العالــم  دول  أن جميــع 
منظمــة الصحــة العالميــة والهيئــة األمريكيــة لجمــع الــدم، 
مشــيرة إلــى أن الموجــود حاليــاً مجموعــة مــن القــرارات 
الوزاريــة التــى تنظــم العمــل فــى مصــر فيمــا يخــص جمــع 

الــدم وتوزيعــه علــى القطاعيــن العــام والخــاص.
وأشــارت إلــى أن المتبــرع ال يتقاضــى أى مقابــل نظيــر 
تبرعــه بالــدم فــى العالــم، فقــط البعــض يمنــح المتبرعيــن 

سلســلة مــن الحوافــز تخصــص للحريصيــن بشــكل دائــم علــى 
ــرع بانتظــام. التب

وتابعــت أن أهميــة التبــرع بالــدم تكمــن فــى أن الجهــة التــى 
ــى الكيــس المســحوب  ــل هامــة عل ــدم تجــرى تحالي تجمــع ال
مــن  ســامته  عــدم  أو  بســامته  الكيــس  صاحــب  وتبلــغ 
األمــراض الفيروســية، كمــا أن التبــرع بالــدم لــه أهميــة فــى 

ــا النخــاع . ــد خاي ــى تجدي ــه يســاعد عل كون
وطالبــت بقانــون لجمــع الــدم وتنظيــم تداولــه فــى الســوق 
حتــى يتــم القضــاء علــى تجارتــه غيــر المشــروعة مــن جانــب 
القطــاع الخــاص وإنشــاء هيئــة للرقابــة علــى بنــوك الــدم 

الخاصــة والعامــة.
ــورة ســارة ابوالمجــد  ــدت الدكت ــد نفســه، أك ــى الصعي وعل
احــدى اطبــاء مستشــفى المطريــة العــام أن هنــاك مافيــا 
متخصصــة فــى ســرقة دم المتبرعيــن تأخــد مــن المتبــرع 
الــدم علــى ســبيل التبــرع منــه للمرضــى وهــى فــى الحقيقــة 
مافيــا تعمــل لحســاب نفســها وتبيعــه، قائلــة: هنــاك شــروط 
وفــق  وأهمهــا  بالــدم  التبــرع  عمليــة  علــى  نفســها  تفــرض 
منظمــة الصحــة العالميــة تتمثــل باألشــخاص الذيــن يعانــون 
والســكر  والصــرع  القلــب  كأمــراض  مزمنــة  أمــراض  مــن 

وغيرهــا. 
واســتطرد أن هنــاك قواعــد يجــب اتباعهــا مثــل أن يكــون 
ــك أن يتجــاوز  ــوق ذل ــا ف ــو وم ــدم ســتين كيل ــرع بال وزن المتب
المتبــرع بالــدم الســن القانونيــة، وخلــو المتبــرع بالــدم مــن 
األمــراض المختلفــة، وعــدم تنــاول المتبــرع أى دواء أو عقــار 
قبــل التبــرع بدمــه، وعــدم معانــاة المتبــرع مــن فقــر الــدم ألن 
هــذا قــد يتهــدد حياتــه، وأال يكــون المتبــرع بالــدم قــد انتقــل 
أو ســافر أو عــاش لفتــرٍة زمنيــٍة فــي بــاد تعانــى األوبئــة 

ــة. ــة المختلف ــرة والمزمن ــراض الخطي واألم
فوائد التبرع

أمــا عــن فوائــد التبــرع، فهنــاك فوائــد صحيــة كثيــرة فــى 
عمليــة التبــرع بالــدم، حيــث اظهــرت الدراســات ان التبــرع 
يقلــل نســبة اإلصابــة بالنوبــات القلبيــة والنزيــف الدماغــى 
ــا  مقارنــة بباقــى األشــخاص، باالضافــة الــى تنشــيط الخاي
وتحفيزهــا، األمــر الــذى يــؤدى إلــى تكويــن مزيــد مــن كميــات 
الــدم وتحســين قــدرة الدمــاغ، فالتقليــل مــن التبــرع بالــدم 
وارتفــاع  والقلــب  الشــرايين  بأمــراض  اإلصابــة  مــن  يزيــد 
الكوليســترول فــى الــدم وفــق مــا كشــفته الدراســات الحديثــة.

 كرفانات التبرع بالدم منافذ مجهولة لسرقة المواطنين والصحة تحذر: دم ملوثتجار الدم

ويسبب الوفاة  حمالت »التبرع« أكذوبة فبركها مجهولون وصدقها المتبرعون

 مستشفيات بير السلم ترفع شعار »ال عالج دون تبرع.. والتمريض: حتى لو بيتباع إيه المشكلة مش بيروح لناس تانية«

ال تكاد تخلو الشوارع 
هذه األيام من عربات 
وكرفانات، ومكبرات 
صوت تدعوك للتبرع 
بالدم ألجل المرضى 
واالطفال، حيث تردد تلك 
المكبرات اآلية الكريمة 
»ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا«، هكذا 
يقول مسجل الصوت على 
التكرار، ولم يقتصر األمر 
على انتشار تلك العربات 
والكرفانات فى الشوارع 
والميادين فقط، بل وصل 
االمر إلى محطات المترو 
وأمام مقرات الجمعيات 
الخيرية، وعلى الرغم 
من كثرة المتبرعين، إال 
أن أغلبهم ال يعرف أين 
يذهب ذلك التبرع، هل 
حقا يذهب للمرضى 
واألطفال المصابين أم 
انها تجارة وبيزنس لبيع 
الدماء، خاصة إن كانت 
فصيلة دم المتبرع نادرة، 
فهناك شكوك حول مصير 
هذه الدماء وحول عرضها 
للتجارة واالستغالل.   

دعاء محمد
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رحاب أحمد فهمى

تربيــة الحيوانــات هوايــة، تصــل إلــى حــد الجنون عند 
ــرة للجــدل،  ــواع مثي ــم ألن البعــض، خاصــة عــن اقتنائه
بســبب غرابتهــا وخطورتهــا، وعنــد ســؤالهم عــن ســبب 
تربيتهــم لتلــك األنــواع يخبرونــك بأنهــم أحبوهــا وبحثــوا 
عنهــا كثيــًرا، وأثنــاء حضورنــا للعديــد مــن المهرجانــات 
الخاصــة بالحيوانــات رصدنــا عــددا كبيــرا مــن تلــك 
والنســور  كالصقــور  اقتناؤهــا،  الممنــوع  الحيوانــات 

والتماســيح.
وتظهــر الصقــور والنســور بأعــداد كبيــرة فــى مثــل 
ــع  ــا، ومن ــى الرغــم مــن خطورته ــات، عل ــك المهرجان تل
اقتنائهــا فــى مصــر، إال أنــه ال رادع ألصحاب الهوايات.

الصقور
إنهــا  الصقــور،  مربــى  أحــد  محمــد،  حمــزة  قــال 
تحتــاج فــى بــادئ األمــر إلــى استئناســها، وذلــك بوضــع 
برقــع أو عصابــة علــى عينيهــا حتــى تشــعر بالهــدوء 
الــذى تحتاجــه، وقــد تبقــى علــى ذراع صاحبهــا لمــدة 6 

ســاعات لتتكيــف معــه.
عينيــه،  مــن  العصابــة  المربــى  يزيــل  ذلــك،  وبعــد 
ويطلــق صيحــة لكــى يتعــرف عليــه الصقــر، وبعدهــا 
يبــدأ بالتفاعــل معــه، وقــد تختلــف تلــك المــدة مــن 
ــو  ــت ه ــة الوق ــن ناحي ــور م ــر آلخــر وأطــول الصق صق

»شــاهين«.
يســمى  للصقــور  يومًيــا  تدريًبــا  هنــاك  أن  كمــا 
عــن  عبــارة  وهــو  »التلويــح«،  مــن  مشــتقة  »الملــواح« 
قطعــة جلديــة مبطنــة باإلســفنج فــى حجــم كــف اليــد، 
ــة مــن اللحــم أو الدجــاج أو الســمان،  ــا قطع يوضــع به
ويربطهــا المــدرب فــى يــده ثــم يلــوح للصقــر مــن بعيــد، 
بهــدف تدريبــه علــى التحليــق والهجــوم واالنقضــاض 

علــى الفريســة.
الببغاء

مــن  نــوع  وهــو  ببغــاء  مربــى  الســيد،  أحمــد  قــال 
الطيــور الملونــة واألليفــة األكثــر شــعبية فــى العالــم، 
لديهــا مناقيــر منحنيــة وأرجــل قويــة تنتهــى بأربعــة 
ــع القــدم إلــى األمــام،  ــان مــن أصاب ــع، ويتجــه اثن أصاب

واثنــان إلــى الخلــف.
علــى  بقدرتهــا  تتميــز  ذكيــة،  ملونــة  طيــور  وهــى 
ــا  ــن منقارهــا، كم ــه بي ــا لتضع ــام بأرجله إحضــار الطع
تســتطيع التحــدث وترديــد العبــارات التــى تســمعها بيــن 

حيــن وآخــر.
ــث  ــة اللحــوم، حي ــور آكل ــاوات مــن الطي ــر الببغ وتعتب
يتكــون نظامهــم الغذائــى مــن البــذور، والمكســرات، 
والفاكهــة، والزهــور، والحشــرت، وهــى تســبب ضوضــاء 

ــرة، وقــد تزعــج مربيهــا. كبي
يقــول الســيد: أحيانــا أتحــدث مــع الببغاء بالســاعات، 

ويســلينى أكثــر مــن البشــر وذاكرتــه قوية.

 مربى صقور: أدربها 6 ساعات على ذراعى وأعلمها 
االنقضاض والصيد  صديق »البغبغان«: أتحدث 

مع الببغاء بالساعات ويستمع أفضل من البشر

غرباء فى المنزل

  مروّض الثعابين الخطرة: أليفة وتحب الوحدة والخطير منها »يعيش

فى حاله«   اصطدت مئات الثعابين وأبحث عن ثعبان »حفار سيناء« النادر

حكاية »بنت«
بمية راجل

فتــاة فــى الخامســة عشــرة مــن عمرها، »الرزق على هللا«.. 
ــة« فالحــى، ولهــا مالمــح  ترتــدى »جالبي
التعــب  وجههــا  علــى  يظهــر  مصريــة، 

نفســها  حمايــة  تحــاول  واإلرهــاق، 
وضــع  طريــق  عــن  الشــمس  مــن 
فتــرات  علــى  علــى وجههــا  يدهــا 
هزيــل،  جســد  لهــا  متباعــدة، 
المعيشــة،  صعوبــات  أنهكتــه 
الـــ45  تخطــى  والدهــا،  بجانبهــا 
مــن العمــر، يعمــل بالصيــد منــذ 
يعافــر. ومــازال  أظافــره  نعومــة 

»عبيــر علــى«، هكــذا تدعــى فتــاة 
التجديــف، تســاعد والدهــا فــى عملــه 

بالصيــد، لطالمــا اعتمــدوا علــى رزقهــم 
كريًمــا  واعتبــروه  البحــر،  مــن  اآلتــى 

معهــم، يفاجئهــم بعطايــاه المدهشــة.
بيــن  األكبــر  ألنهــا  الدراســة  تركــت 
لســوق  والدهــا  مــع  وذهبــت  أخواتهــا، 
صعوبــات  علــى  لمعاونتــه  العمــل، 
ــر  ــا خمســة إخــوة أصغ المعيشــة، ألن له
والدهــا  يســتطيع  ال  العمــر،  فــى  منهــا 
قــررت  لــذا  وحــده،  نفقاتهــم  تحمــل 
الفتــاة الحديديــة أن تضــرب بــكل تقاليــد 
المجتمــع عــرض الحائــط، وتعمــل فــى 

الصيــد.
أن  وأرادت  الدراســة  أحبــت  لطالمــا 
تكمــل تعليمهــا، لكــن ليــس كل مــا يتمنــاه 

المــرء يدركــه، أتــت ريــاح المعيشــة بمــا ال 
تشــتهيه نفســها، وتخلــت عــن حلمهــا فــى 
ــة والدهــا  ــا، ومعاون ــام إخوته ســبيل إطع
فــى عمليــة الصيــد. »عبيــر« تســتيقظ كل 
يــوم فــى تمــام الســاعة الخامســة فجــًرا، 
لتحضــر مــع ابيهــا أدوات عملهــم المكونــة 
مــن شــباك، وصنــارات صيــد، يصنعونهــا 

بأنفســهم فــى المنــزل.
»عبيــر« الفتــاة الجميلــة تناســت طــوال 
فــى  وتخــرج  مؤقتــا،  أنثــى  انهــا  اليــوم 

بالهــواء  القــارس تشــبع رئتيهــا  الشــتاء 
هدفــا  لهــا  ألن  ســعيدة  وهــى  البــارد، 

تســعى إليــه برضــا نفــس.
علــى  فتاتنــا  تظــل  الصيــف  فــى   
المركــب طــوال اليــوم فــى مواجهــة 
تتــرك  التــى  الشــمس،  أشــعة 
أن  دون  بشــرتها  علــى  أثرهــا 

. تشــتكى
الصيــد،  مــن  ينتهيــا  أن  بعــد 
إلــى  بالســمك وتحملــه  تمســك 
التجــار، الذيــن يبخســون بثمنــه 
األرض، ويســتغلون حاجتهــم فــى 
خفــض أســعار بضائعهــم المقدمــة، 
لكنهــم  باإلحبــاط،  يصيبهــم  ممــا 
يواصلــون عملهــم، ألنهــم ال يعرفــون غيــر 
تلــك المهنــة، التــى ورثوهــا أبــا عــن جــد.

الفجــر  صــالة  بعــد  للعمــل  »أخــرج 
مباشــرة والــرزق يحــب الخفيــة وكمــان 
هكــذا  بــراءة«،  فــى  بيحبنــى  الســمك 

حديثهــا. عبيــر  اســتهلت 
لـ»الطريــق«:  فخــر  فــى  وأضافــت 
والــدى  وبســاعد  عيــب  مــش  »الشــغل 
فــى ظــروف الحيــاة واللــى بيزعلنــى اننــا 

مكفييــن«. ومــش  بنعافــر 

 عبير تركت دراستها وعاشت على ظهر مركب

لمساعدة أسرتها  الفتاة: »أخرج للصيد بعد الفجر 
والرزق بيحب الخفية والسمك صديقى«

ديانا مجدى

ديانا مجدى

الثعابين
تعرفنــا فــى جولتنــا علــى مربــى ثعابيــن، لطالما أحبوا 
اقتناءهــا، واالهتمــام بهــا، وتوفيــر بيئــات مناســبة لهــا 
ــن«  ــد الصيــف يضعــون فــى »الفتاري فــى منازلهــم، فعن
الخاصــة بهــا مدفــأة، وفــى الصيــف يحرصــون علــى 
وعلــى  فتــرة،  كل  بجانبهــا  الموجــودة  الميــاه  تبديــل 
الرغــم مــن كونهــا غيــر ســامة إال أنهــا خطــرة ألنهــا 

ــه بالغضــب. تعــض مــن تشــعر ناحيت
رجائــى،  اللــواء محمــد  قــال  وفــى ســياق متصــل، 
تلــك  رئيــس اإلدارة المركزيــة بحديقــة الحيــوان، إن 
النوعيــات مــن المســابقات تحتــاج إلذن مســبق، ومــا 
بعــض  إلــى أن هنــاك  يحــدث غيــر قانونــى، وأشــار 
األنــواع مــن الحيوانــات ممنــوع االتجــار بهــا كالصقــور 

والبــوم.
وفــى اإلطــار ذاتــه، قــال الدكتــور علــى ســعد، طبيــب 
ــم  ــه يجــب أن يت ــن، إن ــة البيطريي بيطــرى، وعضــو نقاب
ــرة الســابقة  ــا شــاهدنا الفت ــة، ألنن ــن صارم ســن قواني
تربيــة أنــواع متوحشــة مــن الحيوانــات، مثــل التماســيح، 
وقــد كانــت حادثــة تمســاح أكتوبــر آخرهــا، ومثــل تلــك 

الحيوانــات لهــا مخاطــر علــى اإلنســان.

استئناس الموت 
والخطر

إقبــال  ظاهــرة  األخيــرة  اآلونــة  فــى  انتشــرت 
الشــباب علــى تربيــة الزواحــف فــى المنــازل، خاصــة 
أن اقتناءهــا ال يحتــاج إلــى مبالــغ باهظــة، حيــث تبــدأ 
ــا، كمــا أن األطعمــة  أســعار الزواحــف مــن 50 جنيه
غيــر مكلفــة بالمــرة، باإلضافــة إلــى ســهولة تنظيــف 
عــن  أمــا  الزواحــف،  فيــه  تعيــش  الــذى  المــكان 
تربيــة  علــى  الضــوء  لقاؤنــا  فيســلط  مخاطرهــا 

الثعابيــن.
أحمــد الدكرونــى يبلــغ مــن العمــر  33 ســنة، 
مزاولــة  كارنيــه  ويحمــل  طفــالن  ولديــه  متــزوج 

المهنــة.
يقــول »أحــب اقتنــاء وشــراء الزواحــف خاصــة 

الثعابيــن علــى الرغــم مــن أنهــا ال تــروض وتظــل 
بطبيعتهــا ولكــن نحــن مــن نقــوم بتطويــر أنفســنا علــى 

التعامــل الســليم معهــا«.
ويضيــف أن الثعابيــن تعــد كائنــات غيــر اجتماعيــة 
وتعيــش منفــردة، وتجتمــع فــى موســم التــزاوج فقــط 
وتفضــل الثعابيــن العيــش وســط الزراعــات، لذلــك 
نجدهــا تتخــذ مــن بيــوت الفالحيــن مخبــأ لهــا، وقــد 
يكتشــفها ســكان المنــزل، وفــى أوقــات أخــرى نشــعر 
نحــن بوجودهــا داخــل منازلهــم وفــى جميــع األحــوال 
نقــوم  وبمهــارة  شــديد  وبحــرص  بتتبعهــا  نقــوم 
باصطيادهــا لتجنــب ســمومها حتــى اإلمســاك بهــا.

يتابــع مربــى الثعابيــن »البــد مــن اتخــاذ كل وســائل 
الحيطــة والحظــر أثنــاء التعامــل مــع الثعابيــن لتجنــب 
بلــدغ فريســتها  الهجــوم  مخاطرهــا ألنهــا ســريعة 
بالســم، أيــا كان مــن تقــوم بلدغــه ســواء إنســانا أو 

ــن أحــد«. ــا، فهــي ال تفــرق بي حيوان
»أمــا عــن الســم فهــو يســاعد الثعبــان علــى الهضــم 
ــى  ــه إل ــا وأقدم ــوم بنزعــه منه ــه أق ونظــراً  لخطورت

طــالب كليــة العلــوم بــدون أجــر«.
ويســتطرد مــروض الثعابيــن »يتوافــر فــى جمهوريــة 
المستشــفيات  فــى  اللقــاح  مصــل  العربيــة  مصــر 
علــى  ويقبــل  بالمجــان،  والجامعيــة  الحكوميــة 
المستشــفيات المصريــة المصابــون بلــدغ الثعابيــن 

مــن البلــدان األخــرى لتلقــى العــالج«.
بــدأ  للثعابيــن  اقتنائــى   « الدكرونــى  وأضــاف 
بالصدفــة وأنــا فــى العاشــرة مــن عمــرى، حينمــا 
كنــت برفقــة شــقيقى وكان يحمــل حقيبــة فــى يــده 
ــة  ــداً قائــال  )الحقيب وفجــأه ألقاهــا أرضــاً وفــر بعي
ــن  ــه ولك ــت قتل ــان( فأمســكت بحجــر وحاول ــا ثعب به
الحجــر وقــع مــن يــدى بهــدوء وثبــت علــى الثعبــان 
فتجــرأت  هادئــا  الثعبــان  فوجــدت  يــؤذه  ولــم 
وأمســكت بــه، وكانــت هــذه المــرة األولــى فــى حياتــى 

التــى امســك فيهــا ثعبانــا، فعجبنــى ملمســه وعجبتنى 
فكــرة اإلمســاك بالثعابيــن واللعــب بهــا فبــدأت أجمــع 
المعلومــات وأبحــث عــن كل مــا يخصهــم مــن طعــام 
ومخاطــر والســم وســبل الحمايــة إلــى أن جمعــت 
الثعابيــن، وبالفعــل تمكنــت  أنــواع  المعلومــات عــن 
منهــم وأدركــت الفــرق بيــن الســامة وغيــر الســامة 

ودرجــة خطــورة كل منهــم«. 
يســتفيض »لمــا كنــت فــى العشــرين مــن عمــرى 
ــة لتربيتهــم،  كنــت قــد جمعــت كل المعلومــات الكافي
بــدأت فــى تربيــة  األنــواع الســامة وكان مــن أهــم 
المراجــع عنــدى فــى معرفــة التوزيــع الجغرافــى هــو 
كتــاب الدكتــور شــريف بهــاء الديــن الــذى جمــع فيــه 

كل األنــواع المصريــة بالتوزيــع الجغرافــى لهــا«.
مــع  التعامــل  بيــن  فــرق  هنــاك  هــل  وبســؤاله، 
»هــذه  يجيــب  الرفاعيــة؟  الطــرق  وبيــن  الثعابيــن 
وأدرك  تعامــل  مــن  كل  يســتطيع  طبيعيــة  عمليــة 

يفعلهــا«. أن  الكوبــرا  مــع  التعامــل  واحتــرف 
للكوبــرا ســلوكا تســتخدمه وهــو  أن  إلــى  ولفــت 
ضمــن  مــن  وســيلة  وهــى  ماتــت  وكأنهــا  التمثيــل 
ــرة جــدا  ــة كبي ــاك فئ ــروب، ولألســف هن وســائل اله
ــات نصــب بخصــوص  ــة تســتخدم عملي ــن الرفاعي م
الثعابيــن ويكــون الثعبــان مخبــأ معهــم بالفعــل ويدخــل 
ــه  ــة ال ينتب ــة احتراف ــان بطريق ــى بالثعب ــكان ويلق الم
لهــا الشــخص صاحــب المــكان، وبعــد ذلــك يتظاهــر 
بأنــه وجــد الثعبــان داخــل البيــت ويطلــب مبلغــا ماليــا 

ــك.  ــل ذل مقاب
بيــن  خاطئــا  مفهومــا  ثمــة  أن  الشــاب  ويكشــف 

ــرة  ــواع الســامة تكــون كلهــا خطي ــاس عــن أن األن الن
ســواء ذكــرا أو أنثــى.

وعــن األنــواع النــادرة بيــن الثعابين، قــال إن الثعبان 
األســود الخبيــث هــو األكثــر نــدرة، ونظــراً لندرتــه لــم 
أتعامــل معــه وبالرغــم مــن انــه مثبــت علميــا وجــوده 
ــور  ــم العث ــم يت ــه ل ــة ســيناء بمصــر إال أن ــى منطق ف
عليــه حتــى اآلن مــن قبــل الصياديــن، ويطلــق عليــه 
ــد  ــان الوحي ــار ســيناء« وهــو الثعب ــى مصــر »حف ف
ــه  ــد مباشــرة نظــرا ألن أنياب ــذى ال يمســك بالي ال
تكــون بــارزة الــى خــارج الفــم وال يوجــد لــه مصــل 

مضــاد حتــى اآلن.
ــن؟ أجــاب  ــن اســتئناس الثعابي وبســؤاله هــل يمك
بــأن الثعابيــن بشــكل عــام ال تألــف أحــدا، ولكــن 
األنــواع مثــل األصــالت يمكــن تهدئتهــا وجعلهــا تألــف 
البشــر وال تحــاول العــض، وهــذا ال يجعلهــا أليفــة 
دائمــا، فمــن المحتمــل أن تتغلــب عليهــا طبيعتهــا 

الهجوميــة فــى أى لحظــة وتقــوم باللــدغ.
جحــر  يقــع  أيــن  معرفتــه  كيفيــة  عــن  وبســؤاله 
الثعابيــن، أوضــح انهــا عمليــة خبــرة مكتســبة مــع 
الوقــت عــن طريــق األثــر اذا كان فــى البريــة، أمــا فــى 
ــد المــكان  ــا فــى تحدي ــى خبراتن البيــوت فنعتمــد عل

األنســب ليتواجــد فيــه الثعبــان.
وعــن أشــهر أنــواع الثعابيــن فــى مصــر، يوضــح أنها 
الكوبــرا  والطريشــة مــن األنــواع الســامة جــدا جــدا، 
وهنــاك أنــواع غيــر ســامة، مثــل ثعبــان ابوالســيور 
والخضــارى  والنــرد  واألرقــم  والجــدارى  واألزرود 

والبســباس والهارســين. 
كمــا نــوه أنــه يوجــد فــى مصــر مــا يقــارب مــن الـ40 
نوعــا مــن الثعابيــن، فقــط 9 منهــم ســام ويشــكلون 
خطــرا علــى البشــر ومــا يقــارب الـــ30 ال يشــكلون 
خطــرا علــى البشــر، منهــم أنــواع ال تمتلــك أى غــدد 
غــدد ســمية،  لديهــا  أنــواع  ومنهــم  نهائيــا،  ســمية 
ولكــن ســمها ضعيــف جــدا جــدا علــى البشــر وهنــاك 
ثعبــان يســمى »البــاح الــدودى«، يعيــش فــى الصــرف 
الصحــى واألماكــن عاليــة الرطوبــة وهــو يشــبه الــدود 
وليــس  نهائيــا  ســام  غيــر  وهــو  الصيــد،  طعــم  أو 
لديــه أى غــدد ســمية وال يلــدغ. وبالنســبة لكيفيــة 
اســتخراج الســم ومــاذا يفعــل بــه، قــال »الحمدللــه 
لــم اتعــرض للــدغ مــن أى نــوع ســام نظــراً لحرصــى 
الشــديد فــى التعامــل معهــا بحــذر، لكــن تعرضــت 

ــواع ال تشــكل خطــرا«. ــدغ مــن أن ــراً لل كثي
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ــة أواخــر عــام 2018،  شــهدت الرياضــة المصري
ظهــور المستشــار تركــى آل الشــيخ رئيــس الهيئــة 
الســاحة  علــى  بالســعودية،  للترفيــه  العامــة 
ويصبــح  الكــرة،  خريطــة  لتتبــدل  المصريــة، 
عــام 2019 المنقضــى واحــًدا مــن أشــد األعــوام 
ــدورى المصــرى. ــارة فــى ال ــة ســخونة وإث الرياضي

الشــيخ« دعمــه  »آل  إعــان  مــع  كانــت  البدايــة 
للكابتــن محمــود الخطيــب فــى انتخابــات النــادى 
تنصيبــه،  بعدهــا  يأتــى  ثــم  األخيــرة  األهلــى 
رئيســاً شــرفياً للمــارد األحمــر، األمــر الــذى يعنــى 
ــن  ــد م ــرام العدي ــن إب ــن اإلدارة م ــوال تمك ضــخ أم
الصفقــات القويــة والمســاهمة فــى إنشــاء اســتاد 
ارتبــاط  خطــوات  أولــى  لتبــدأ  بالنــادى،  خــاص 
ثــم  الشــيخ،  آل  تركــى  باســم  مصــر  فــى  الكــرة 
تتوالــى األحــداث وتنشــب العديــد مــن األزمــات بيــن 
إدارة األهلــى و»آل الشــيخ« بســبب تدخــل األخيــر 
مدربــا  وعرضــه  للنــادى،  الداخلــى  الشــأن  فــى 
علــى مجلــس اإلدارة مــن خــال مواقــع التواصــل 
حملــت  التــى  تصريحاتــه  وبعدهــا  االجتماعــى، 
ــى،  ــس إدارة األهل اتهامــات صريحــة ألعضــاء مجل
»آل  اســتمرار  ترفــض  الــذى جعــل اإلدارة  األمــر 

للنــادى. كداعــم  الشــيخ« 
مرتضــى  أعلــن  الفتــرة  تلــك  فــى 

منصــور رئيــس مجلــس إدارة نــادى 
الشــيخ«  »آل  دعــم  عــن  الزمالــك، 
بالدولــى التونســى حمــدى النجــاز 
ساســى،  فرجانــى  ومواطنــه 
كريســتيان  السويســرى  واســتقدام 
األبيــض  للفريــق  مدربًــا  جــروس 

وتحمــل رواتبهــم، ليقــدم نــادى الزمالــك 
واحــدا مــن أفضــل مواســمه ويتربــع فيــه 

علــى صــدارة الــدورى لفتــرات طويلــة مــن الموســم، 
للمــرة  الكونفدراليــة  بطولــة  حصــد  واســتطاع 

تاريخــه. فــى  األولــى 
الشــيخ«  »آل  فجــر  الماضــى،  يونيــو  وفــى 
مفاجــأة مدويــة بشــراء نــادى األســيوطى، وإعــان 
ملكيتــه لــه وتغييــر اســمه إلــى بيراميــدز، وهــو مــا 
أحــدث ضجــة كبيــرة بالشــارع الكــروى فــى مصــر، 
خصوًصــا بعدمــا وفــر كافــة اإلمكانيــات الماليــة 

التــى جعلــت مــن النــادى منافســاً وبقــوة علــى جميــع 
ــن  ــى مصــر واســتقطاب العبي ــة ف ــاب المحلي األلق

مــن األســماء المميــزة فــى الكــرة المصريــة.
وشــهدت الرياضــة اســتثمارات ضخمــة بمجــىء 
تركــى آل الشــيخ وظهــور نــادى بيراميــدز، حيــث 
كشــفت قنــاة النــادى مســبًقا أن اســتثمارات »آل 
الشــيخ« فــى الكــرة المصريــة بلغــت مليــاراً 
و500 ألــف جنيــه، وهــو مــا أكــده خالــد 

ــاة. ــر القن ــدور عب الغن
وحقــق بيراميــدز تحــت رئاســة »آل 
الشــيخ« أرقامــا قياســية فــى ســوق 
االنتقــاالت بالــدورى المصــرى، فقــد 
تعاقــد الفريــق مــع البرازيلــى »كينــو«، 
كأغلــى صفقــة فــى تاريــخ الــدورى 
المصــرى، واألرجنتينــى »ديــاز« المــدرب 
فــى  فنــى  مديــر  أغلــى  للفريــق،  الســابق 

ــخ المســابقة. تاري
فضــاً عــن المنافســة القوية التــى أحدثها النادى 
مــع القطبيــن والصــراع داخــل أرضيــة الملعــب علــى 
درع الــدورى، حتــى اســتطاع انهــاء موســمه األول 
بالمركــز الثالــث، وأطــاح باألهلــى مــن كأس مصــر، 

قبــل أن يخســر المبــاراة النهائيــة أمــام الزمالــك.
فريــق  رئاســة  فــى  الشــيخ  آل  تركــى  واســتمر 
ــى ســبتمبر  ــك حت ــق الزمال ــه لفري ــدز ودعم بيرامي

الماضــى، عندمــا أعلــن عــن بيــع النــادى لمســتثمر 
إماراتــى، ووقــف دعمــه للبيــت األبيــض ومــن قبلهمــا 
النــادى األهلــى علــى خلفيــة الصراعــات األخيــرة 

مــع مجلــس إدارة النــادى.
وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن ثاثــة أشــهر علــى 
رحيلــه تســتعرض »الطريــق«، كيــف تأثــرت األنديــة 

مــن  الشــيخ«  »آل  انســحاب  مــن  الثاثــة 
المصــرى. الرياضــى  المشــهد 

»ريمونتادا« أهالوية
األهلــى  النــادى  مســؤولو  تفاجــأ 
بطلــب شــركة صلــة الســعودية، وهــى 
المالكــة لحقــوق رعايــة النادى فســخ 
التعاقــد بعــد الهتافــات المعاديــة مــن 

جماهيــر األهلــى ضــد تركــى آل الشــيخ 
فــى إحــدى المباريــات اإلفريقيــة، وبالفعــل 

فســخت الشــركة التعاقــد الــذى بلغــت قيمتــه مليــاراً 
ونصــف المليــار جنيــه، لتتبعهــا مواطنتهــا »ســبورتا« 

المســؤولة عــن مابــس فــرق كــرة القــدم بالنــادى.
ــت شــركة  ــى أعلن ــن شــهر حت ــل م ــم يمــض أق ول
ــى بعقــد  ــادى األهل ــة الن برزنتيشــن ســبورتس رعاي
تجــاوز الـــ500 مليــون جنيــه لمــدة أربــع ســنوات، 
ثــم التعاقــد مــع شــركة »أمبــرو« العالميــة لتكــون 

مســؤولة عــن مابــس الفريــق.

وعلــى عكــس مــا توقــع الكثيــرون، اســتطاع النادى 
ــة، كان  ــد مــن الصفقــات القوي ــرام العدي ــى إب األهل
أبرزها شــراء حســين الشــحات من العين اإلماراتى 
فــى صفقــة انتقــال هى األغلى فى الكــرة المصرية، 
ــى ســبيل اإلعــارة مــن  وعــودة رمضــان صبحــى عل

األهلــى  ويحقــق  اإلنجليــزى،  هيدرســفيلد 
واحــدة مــن أكبــر تدعيمــات الفريــق علــى 

مــدار تاريخــه، ويحقــق واحــدة مــن 
أصعــب بطــوالت الــدورى بعدمــا كان 
متراجًعــا فــى بدايــة الموســم، ويبــدأ 
ــة  ــد متســيًدا البطول الموســم الجدي

المحليــة دون هزيمــة.

ورطة زمالكاوية
علــى الجانــب اآلخــر، فقــد مــر الزمالــك 

ــاع ســقف  ــات بســبب ارتف ــن األزم ــد م بالعدي
رواتــب عــدد كبيــر مــن الاعبيــن، وهــو مــا جعــل 
لرحيــل   أدت  ورطــة  فــى  عقبــة  ميــت  مســؤولى 
كريســتيان جــروس المديــر الفنــى الســابق للفريــق، 
ــه وهــو  ــذى يحصــل علي ــب الضخــم ال بســبب الرات
مــا أكــده رئيــس الزمالــك فــى إحــدى المداخــات 
التلفزيونيــة قائــًا: »راتــب جــروس يصــل 
إلــى 31 مليــون جنيــه ومكافآتــه عبــارة 
عــن 6 ماييــن جنيــه للحصــول علــى 
الكونفدراليــة ومثلهــا للحصــول علــى 
الــدورى و3 ماييــن جنيــه فــى كأس 
حــال  فــى  يــورو  ألــف  و50  مصــر، 
الفــوز بالســوبر، بإجمالــى 60 مليــون 
جنيــه مصــرى«. وأضــاف: ال يمكننــى 
التجديــد لجــروس بســبب راتبــه الكبيــر.
ورحيــل جــروس لــم يكــن األخيــر، فالســبب 
ــر  ــل التونســى حمــدى النجــاز ظهي الرئيســى لرحي
أيمــن الزمالــك الســابق كان تأخــر المســتحقات، 
الســلة.  فريــق  محتــرف  »ســتوجلن«  قبلــه  ومــن 
مطالبــة  بعــد  األبيــض  البيــت  أزمــات  للتتوالــى 
عــدد كبيــر مــن الاعبيــن بالرحيــل بســبب تأخــر 
مســتوى  تراجــع  إلــى  أدى  ممــا  المســتحقات، 

الحالــى. الموســم  الزمالــك 
وهــو مــا صــرح بــه عصــام مرعــى مــدرب الفريــق 

الســابق، فــى أحــد اللقــاءات التلفزيونيــة، عندمــا 
قــال: »غيــاب تركــى آل الشــيخ عــن دعــم الزمالــك 
أّثــر بشــكل كبيــر علــى حالــة الفريــق خاصــة مــن 

الناحــة التســويقية«.
وتابــع: »بيــع بعــض العبــى الزمالــك إلــى بيراميدز 
بقرابــة 100 مليــون  النــادى  أنعــش خزينــة 
جنيــه، التــى دفعــت منهــا عقــود الاعبيــن 
وجعلــت هنــاك اســتقرارا ماديــا داخــل 

القلعــة البيضــاء«.
وواصــل مرعــى: »هــذا مــا ينقــص 
االلتــزام  تأخــر  اآلن،  الزمالــك 
بســداد المســتحقات لاعبيــن هــو 
مــا  عكــس  الفريــق  علــى  أثــر  مــا 
حــدث الموســم الماضــى مــع الفريــق«.

تراجع ملحوظ لبيراميدز
األرقــام  تشــير  بيراميــدز فحســبما  فريــق  أمــا 
فقــد تأثــر برحيــل »آل الشــيخ« عــن رئاســته، خاصــة 
بعــد تغييــر السياســة التعاقديــة للنــادى، وبيــع نجــوم 
ومحمــد  كينــو  البرازيلــى  رأســهم  وعلــى  الفريــق 

مجــدى قفشــة.
وبحســب موقــع األرقــام واإلحصائيــات الشــهير 
ــق  »تراســفير ماركــت« فــإن القيمــة الســوقية للفري

ــورو. ــون ي ــد تراجعــت 1.10 ملي ق
فريــق  اســتطاع  فقــد  لألرقــام،  وباإلشــارة 
بيراميــدز تحقيــق المركــز الثالــث الموســم الماضــى 
برصيــد 70 نقطــة مــن 34 مبــاراة، بعدمــا حقــق 
الفــوز فــى 19 مبــاراة وتعــادل فــى 13 وخســر فــى 
لقاءيــن فقــط، وهــو أقــل مــن األهلــى والزمالــك 
ــق  ــات، كمــا وصــل الفري ــع مباري اللذيــن خســرا أرب

للمبــاراة النهائيــة بــكأس مصــر.
أمــا فــى الموســم الحالــى، فقــد تلقــى الفريــق 
هزيمتيــن فــى أول 10 جــوالت مــن الــدورى، وحقــق 
الفــوز فــى أربعــة لقــاءات فقــط وتعــادل فــى مثلهــا، 
ــق  ــر فــى أداء الفري لتوضــح األرقــام التراجــع الكبي

ــى. ــى المســتوى المحل عل

عــدم  مــن  حالــة  الممتــاز  الــدورى  مســابقة  تشــهد 
االســتقرار بيــن األنديــة هــذا الموســم بســبب كثــرة تغييــر 
المراكــز  علــى  المنافســة  اشــتعلت  حيــث  المدربيــن، 
المتقدمــة فــى جــدول ترتيــب الــدورى وأيًضــا علــى الهــروب 

ــة تلجــأ  ــض األندي ــل بع ــا جع ــاع، م ــز الق ــن مراك م
ــد مــرور 10 جــوالت  ــر مــن مــرة بع ــر أكث للتغيي

إنقــاذ  فــى  أمــًا  المســابقة،  مــن  فقــط 
إقالــة  لغــة  وباتــت  إنقــاذه،  يمكــن  مــا 

المدربيــن فــى الــدورى مصيــًرا يواجــه 
المــدرب مهمــا تكــن خبرتــه واســمه 
فــى عالــم التدريــب، ويبــدأ كل منهــم 
ــه عقــب أى خســارة. فــى حــزم حقائب

ــة أو اســتقالة  وتعــددت أســباب إقال
أو  النتائــج  بيــن ســوء  مــا  المدربيــن 
خافــات مــع إدارة النــادى أو المقابــل 

ــه المــدرب أو  المــادى الــذى يحصــل علي
الضغــوط النفســية التــى يتعــرض لهــا فــى 

ــوده. ــذى يق ــادى ال الن
وشــهدت مباريــات الجــوالت األخيــرة مــن الــدورى تراجًعا 
كبيــًرا فــى مســتوى عــدد كبيــر مــن الفــرق، وهــو مــا عجــل 
برحيــل مدربيهــم أو جعلهــم علــى حافــة الرحيــل عــن تلــك 
الفــرق خــال الفتــرة المقبلــة حــال تلقيهــم هزائــم جديــدة.

يأتــى علــى رأس المدربيــن الذيــن تمــت إقالتهــم بســبب 
ســوء النتائــج، الصربــى ميتشــو، المديــر الفنــى للزمالــك، 
الــذى قــرر مجلــس إدارة نــادى الزمالــك إقالتــه مــن منصبــه 
بعــد الخســارة مــن مازيمبــى الكونغولــى بثاثيــة نظيفــة 

ــا. بــدورى أبطــال افريقي
وكان مــن المقــرر أن يحصــل المــدرب الصربــى، علــى 
مــا يقــارب 3.2 مليــون جنيــه )200 ألــف دوالر( بعــد قــرار 
ــع  ــد ميتشــو م ــص عق ــث ين ــه، حي ــك بإقالت ــس الزمال مجل
ــا  ــة شــهرين بم ــى بقيم ــى وجــود شــرط جزائ ــك عل الزمال
يعــادل 200 ألــف دوالر، بواقــع 100 ألــف دوالر شــهرًيا، 
قبــل أن يتــم التفــاوض علــى تقاضــى ميتشــو شــهرا واحــدا 

ــازل عــن شــهر. فقــط كشــرط جزائــى والتن
قبــل أن تعلــن القلعــة البيضــاء تعييــن الفرنســى باتريــس 
كارتيــرون مديــرا فنيــا للفريــق ومعــه جهــاز معــاون يتكــون 
فنــى  كجهــاز  عبدالعزيــز  وأيمــن  الششــينى  ســامى  مــن 

معــاون واليونانــى أنطونيــو مدربــا لألحمــال.
ــة الفرنســى سيباســتيان  ــى القائم ويتواجــد ف
ديســابر، المديــر الفنــى لفريــق بيراميــدز، 
فــى  متتاليتيــن  هزيمتيــن  تلقــى  بعدمــا 
أمــام  والثامنــة،  الســابعة  الجولتيــن 
الزمالــك بثنائيــة نظيفــة، قبــل الهزيمــة 
ــن،  ــل هدفي ــة مقاب ــة بثاثي أمــام الجون
ومــن قبلهمــا تعــادل فــى 3 مباريــات 
وطائــع  وســموحة  أســوان  أمــام 
يفقــد  الفريــق  جعــل  مــا  الجيــش، 

ــى  مبكــرا فرصــة المنافســة عل
الصــدارة.

نــادى  يعلــن  أن  قبــل 
الكرواتــى  تعييــن  بيراميــدز، 

أنتــى تشاتشــيتش، مديــرا فنيــا جديــدا 
بالنــادى،  القــدم  لكــرة  األول  للفريــق 
المصــرى  أمــام  مباراتــه  مــن  بدايــة 
المجموعــات  دور  فــى  البورســعيدى 
لبطولــة كأس الكونفدراليــة اإلفريقيــة.
بمدربــه  الجونــة  نــادى  وأطــاح 
بعــد  ميلوســيفيتش  نيبوشــا  الصربــى 

خســارة الفريــق مــن ضيفــه إنبــى بنتيجــة 
الــدورى  مــن  الســابعة  الجولــة  فــى   4  -  1

مــع  الســاحلى  النــادى  اتفــق  حيــث  الممتــاز، 
المــدرب الصربــى علــى فســخ التعاقــد بالتراضــى، وتولــى 
ــى بشــكل مؤقــت وحقــق  ــر الفن رضــا شــحاتة مهمــة المدي
ــم التعاقــد مــع  ــل أن يت ــه، قب ــن تحــت قيادت ــن متتاليي فوزي
البرتغالــى بيــدرو بارنــى لتولــى قيــادة الفريــق حتــى نهايــة 

الحالــى. الموســم 

وكان البرتغالــى بيــدرو بارنــى قــد تواجــد فــى مصــر 
ــادى  ــه مــع الن ــل جوزي ــى مانوي ــل كمســاعد للبرتغال مــن قب
األهلــى، قبــل أن يتولــى تدريــب النــادى اإلســماعيلى لمــدة 

6 أشــهر.
كمــا رحــل الصربــى ميــودراج يســيتش عــن اإلســماعيلى، 
ــا،  ــام مؤقت ــدرب الع ــه أدهــم الســلحدار الم ــدال من وحــل ب
حلمــى  منــه  بــدال  وحــل  إنبــى  عــن  ماهــر  علــى  ورحــل 
طــوالن، كمــا قــرر مســئولو طائــع الجيــش إقالــة البرازيلــى 
ســيرجيو فاريــاس وتعاقــدوا مــع طــارق يحيــى بــدال منــه.

بينمــا يأتــى علــى رأس قائمــة المدربيــن الذيــن علــى 
حافــة الرحيــل، أحمــد حســام ميــدو، المديــر الفنــى لفريــق 
مصــر المقاصــة، رغــم تجديــد إدارة النــادى الثقــة بــه، إال 
أن تراجــع نتائــج الفريــق الفيومــى فــى بطولــة الــدورى قــد 

يطيــح بــه.
ميــدو،  قيــادة  تحــت  المقاصــة  مصــر  ولعــب 
ــاراة،  ــدورى هــذا الموســم 12 مب ــة ال فــى بطول
حيــث فــاز فــى 2، وتعــادل فــى 4، وخســر 
ــل بهــم  6، ليجمــع 10 نقــاط فقــط، يحت
المركــز الـــ16، حيــث اســتقبلت شــباكه 
العبــو  تمكــن  حيــن  فــى  هدًفــا،   19
 13 تســجيل  مــن  المقاصــة  مصــر 

هدفــا.
كمــا يتواجــد فــى القائمــة مجــدى 
للفريــق  الفنــى  المديــر  عبدالعاطــى 
أســوان،  بنــادى  القــدم  لكــرة  األول 
ــر فــى جــدول  ــز األخي ــل المرك ــذى يحت ال
ترتيــب بطولــة الــدورى الممتــاز، برصيــد 8 
ــاراة، حيــث فــاز فــى  نقــاط، جمعهــم مــن 12 مب
مبــاراة وحيــدة علــى إنبــى، وتعــادل فــى 5 مباريــات، بينمــا 

خســر 6 مواجهــات.

كرامات ولعنة
»تركى آل الشيخ«

فى الكرة المصرية
 بحسب موقع األرقام واإلحصائيات الشهير »ترانسفير ماركت«
فإن القيمة السوقية لفريق بيراميدز قد تراجعت 1.10 مليون يورو

إيمان محمود

محمد الهادى

»بيزنس« المدربين فى الدورى المصرى
  الزمالك واإلسماعيلى وبيراميدز أصابتهم اللعنة.. و»ميدو« على حافة الرحيل من المقاصة

 »ريمونتادا« أهالوية.. وورطة فى البيت األبيض 
وبيراميدز فى مفترق طرق



توج السنغالى ساديو مانى، 
العب فريق ليفربول اإلنجليزى، 

بجائزة أفضل العب إفريقى لعام 2019، 
خالل حفل توزيع جوائز االتحاد اإلفريقى لكرة 

القدم »كاف«، التى أقيمت بمنطقة سهل حشيش فى 
مدينة الغردقة بمصر. وقّدم ساديو مانى، موسًما 
أكثر من رائع، مع فريق ليفربول اإلنجليزى، حيث 

حصل على جائزة الحذاء الذهبى ألفضل هداف فى 
الدورى اإلنجليزى »البريميرليج«، برصيد 22 هدفا، 

بالتساوى مع أوباميانج العب أرسنال، ومحمد صالح 
زميله فى فريق ليفربول.

07طريقنا.. وهنكمله الحريف  الثالثاء 14/ 01 / 2020

يعــد أحــد أفضــل المدافعيــن فــى المالعب 
عليــه  أطلــق  حتــى  واإلفريقيــة  المصريــة 
المصريــة«،  الكــرة  »بيكنبــاور  لقــب  النقــاد 
امتــد مشــواره الكــروى مــع النــادى األهلــى 
اســتطاع  عاًمــا   12 مــن  يقــرب  مــا  إلــى 
خاللهــا المســاهمة فــى حصــول الفريــق على 
11 بطولــة، منهــا 7 بطــوالت دورى مواســم 
1982/1981م(،  وحتــى   1975/1974(
 1978( أعــوام  مــرات  ثــالث  وكأس مصــر 
– 1981- 1983م(، باإلضافــة إلــى بطولــة 

عــام 1982م. إفريقيــا لألنديــة 
لعــب أول مبــاراة رســمية لــه مــع الفريــق 
 1973/72 موســم  األهلــى  بالنــادى  األول 
المجــرى  للمــدرب  وكان  األولمبــى،  أمــام 
»هيديكوتــى« دور كبيــر فــي إصقــال موهبتــه 

الرياضيــة.
األهلــى  مدافــع  يونــس،  مصطفــى  إنــه 
ومنتخــب مصــر، الــذى فتــح قلبــه لـ»الطريــق« 
ورد بصراحتــه المعهــودة علــى كل األســئلة 
نــادى  قنــاة  فــى  عملــه  حــول  تــدور  التــى 
القــدم،  بكــرة  الســحر  وعالقــة  الزمالــك 
وأمــور أخــرى كثيــرة.. وإلــى نــص الحــوار.

*ما فكرة برنامجك فى قناة الزمالك؟
برنامجــى تــوك شــو عــادى جــدا، ال مــع 
أحــد أو ضــد أحــد، وهدفــى أن أقــول كلمــة 
الصــدق التــى فــى مصلحــة الكــرة المصريــة 
ــا  ــم الشــمل م ــة ول ــع حــدوث فتن ــد ومن والبل
بيــن األهلــى والزمالــك مثــل »أيامنــا« عندمــا 
كنــت  إفريقيــا  فــى  يلعــب  الزمالــك  كان 
أذهــب مــع محمــود الخطيــب وطاهــر أبوزيــد 
وعبدالعزيــز عبدالشــافى لمــؤازرة األبيــض 
يأتــى  كان  المقابــل  وفــى  التدريبــات،  فــى 
لمؤازرتنــا،  فــاروق جعفــر وحســن شــحاتة 
مــع  المســيرة  يقــودان  والزمالــك  واألهلــى 

بعضهمــا البعــض وليســا ضــد بعــض.
»مــش مصطفــى يونــس اللــى يــروح عشــان 
يهاجــم النــادى االهلــى فــى قنــاة الزمالــك«.

خــالل  األهلــى  علــى  جــدا  قاســيا  كنــت 
حبــا  ذلــك  كان  ولكــن  مــودرن  فــى  عملــى 
فــى األهلــي وليــس غيــر ذلــك، وليــس بينــى 
وبيــن أى أحــد مــن مجلــس اإلدارة مشــاكل 

. شــخصية
*هــل تعتقــد أن الســحر ممكــن أن يؤثــر 

علــى نتيجــة مبــاراة؟
»كانــت اليمــن أخــدت كأس العالــم، وبــدل 
مــا نجيــب مــدرب نــروح نجيــب شــيخ ونديلــه 
2000 جنيــه فــى كل عمــل وال تدريــب وال 

حاجــة«.
الســحر فــى القــرآن، ولكــن فــى كــرة القــدم 

ليــس لــه وجــود.
*هــل واجهــت خــالل وجــودك كالعــب فــى 

األهلــى أعمــال ســحر؟
حــدث فــى مبــاراة األهلــى أمــام أشــانتى 
وإكرامــى  أنــا  ذهبــت  غانــا،  فــى  كوتوكــو 
لتنــاول وجبــة الغــداء، وجدنــا مكتوبــا علــى 
تيشــيرت إكرامــى والشــورت مــن الداخــل، 
لكــن لــم ننشــغل بهــا، وكان فــى البعثــة معنــا 
شــيخ فــى األزهــر حذرنــا مــن دخــول غرفــة 
خلــع المالبــس وأبلغنــا أن هنــاك ســحرا فــى 
ــكل  ــى ال ــى النب ــه »صــلِّ عل ــت ل الداخــل،  قل

يدخــل«.
هــذا الــكالم ال يعنينــى فــى شــىء مــادام 
ــر بــأى  ــم يتأث ــا ل ــا وفني فريقــك جاهــزا بدني
شــىء، والرياضــة مكســب وخســارة، وهــذا 

ــر. ــس أكث ــل نفســى لي عام

*تعليقــك علــى تصريــح رئيــس الزمالــك 
بــأن خســارة الزمالــك بســبب أعمــال ســحر؟
الالعبيــن  مســتوى  بتبريــر  يقــوم  هــو 

ليســوا  هــؤالء  ســحر،  بوجــود  الســيئ 
العبــى الزمالــك الذيــن تعاقــد معهــم 

وهــم نجــوم فــى أنديتهــم، ليــس 
هــذا هــو فرجانــى ساســى وليــس 
الــذى  النقــاز  حمــدى  هــو  هــذا 

مؤخــًرا. هــرب 
»والمستشــار مفيــش لــوم عليــه، 
وأنــا  الالعيبــة،  علــى  كلــه  اللــوم 

ــت ســابق«. ــى وق ــده ف ــت ك قل
مــع  تعاقــد  منصــور  ومرتضــى 
مســتوى،  أعلــى  علــى  العبيــن 

ــم يلعــب  ــك هــذا الموســم ل والزمال
لكــن  بيراميــدز،  امــام  إال  قــدم  كــرة 

وأيًضــا  إليهــا،  يأتــوا  لــم  المباريــات  باقــى 
ــة هــى وراء تراجــع  أرى أن المشــاكل اإلداري

فنيــة. مشــاكل  وليســت  الفريــق  مســتوى 
كمــا أعتــرض علــى تولــى أحمــد وأميــر 
مرتضــى مناصــب فــى الزمالــك، البــد أن 
يكــون هنــاك أســماء مخضرمــة تشــغل هــذه 
المناصــب، ونصحــت مرتضــى منصــور بــأن 
يخــرج نفســه مــن كــرة القــدم فــى الزمالــك 
»قلــت لمرتضــى منصــور شــيل نفســك مــن 
انــت عملــت طفــرة  الزمالــك،  فــى  الكــورة 
إنشــائية فــى الزمالــك وجبــت أحســن العيبــة 
وهــذا يكفيــك وحاســب النــاس فــى اآلخــر«.

الجهــاز الفنــى ال يفكــر فــى المبــاراة التــى 
ــل  ــى رد فع ــر ف ــا، بالعكــس هــو يفك يخوضه
المستشــار بعــد الخــروج بنتيجــة غيــر جيــدة، 
البــد ان ُيمحــى هــذا الهاجــس مــن عقــول 

ــى. ــاز الفن ــن والجه الالعبي
*رأيك فى فايلر؟

مــدرب ممتــاز، أعجبــت بــه عندمــا اعتــرف 
بخطئــه فــى مبــاراة المقاصــة وعــدل مــن 
ويذكرنــى  الثانــى،  الشــوط  فــى  خطتــه 

لــه شــخصية  األلمانــى فايتســا،  بالمــدرب 
وفكــر ويعمــل جيــدا داخــل وخــارج الملعــب، 
وهــذا  جــدا  جيــدة  بالالعبيــن  وعالقتــه 
مــا يميــزه وهــو االهــم ايضــا لكــى يعطــى 
الالعــب داخــل الملعــب كل مــا لديــه للنــادى 

الــذى يلعــب فيــه.
مــع  للتعاقــد  بحاجــة  كان  األهلــى  *هــل 

كهربــا؟
كهربــا العــب جيــد جــًدا وفايلــر مــدرب 
علــى أعلــى مســتوى ويعــرف كيــف يوظــف 
مــن  أتســاءل  ولكــن  ميــزة،  وهــذه  العبيــه 
األهلــى؟  ناشــئى  مــن  يرحــل  كهربــا  تــرك 
ــا وأيمــن  ــل مؤمــن زكري ــد أن يحاســب مث الب
أشــرف، وعــودة كهربــا لألهلــى شــطارة مــن 
مســؤوليه فــى اســتغالل الثغــرات المتواجــدة 
فــى العقــود، وســبب مشــكلة كهربــا تتمثــل 
فــى اتحــاد الكــرة فــى اللوائــح والقوانيــن، 

وكيــف  القوانيــن  فــى  يعــرف  ال  والزمالــك 
يحافــظ علــى العبيــه، األهلــى خطــف كهربــا 
ونعلــم مــن الموســم الماضــى أنــه ســينتقل 

لألهلــى.
المثيــرة  تصريحاتــك  عــن  *مــاذا 
للجــدل بشــأن اختبــارات الناشــئين 

فــى األهلــى؟
قطاعــات  أزمــة  عــن  تحدثــت 
بصفــة  مصــر  فــى  الناشــئين 
فقــط،  األهلــى  وليــس  عامــة 
قطاعــات الناشــئين باألنديــة تمــر 
األنديــة  وخاصــة  كبيــرة  بأزمــة 
علــى  تركــز  التــى  الجماهيريــة 
واختبــارات  فقــط،  األول  الفريــق 
كارثــة  تعــد  الناشــئين،  قطاعــات 
ــم  ــا يت ــام، لم ــال الع ــرة، وإهــدارا للم كبي
صرفــه علــى هــذه القطاعــات، مــن أمــوال 
ضخمــة دون االســتفادة منهــا، فضــال عــن 
تدخــل المجامــالت والعمــوالت والسمســرة 
فــى االختيــارات ممــا يؤثــر بالســلب علــى 

الوطنــى. المنتخــب 
وحســام  غريــب  لشــوقى  تقــول  *مــاذا 

البــدرى؟
ضــم  بضــرورة  غريــب  شــوقى  أنصــح 
العبيــن كبــار لصفــوف الفريــق فــى أولمبيــاد 
ــى  ــذى ال غن ــو، وهــم محمــد صــالح ال طوكي
عنــه، كمــا يجــب ضــم حــارس مرمــى حتــى لــو 
جلــس احتياطيــا، وأتمنــى أن يكــون محمــد 
الشــناوى، أمــا حســام البــدرى فهــو مــدرب 
ــق نجاحــات  ــى تحقي ــد وفاهــم وقــادر عل جي
أتمنــى أن  لكــن  الوطنــى،  للمنتخــب  كبيــرة 
يتوقــف عــن المجامــالت الصارخــة داخــل 
تشــكيل منتخــب مصــر وحذرتــه مــن الفشــل 

ــك. بســبب ذل

مصطفى يونس: »مش أنا اللى 

أهاجم األهلى فى قناة الزمالك.. 

وقلت لمرتضى سيبك من الكورة«
 هدفى أن أقول كلمة الصدق التى فى مصلحة الكرة المصرية 

ومنع حدوث فتنة ولم الشمل بين األهلى والزمالك

 كنت قاسيًا جًدا على األهلى خالل عملى فى مودرن ولكن كان ذلك حبًا فيه  السحر فى القرآن ولكن فى كرة القدم ليس له وجود.. 

وواجهنا أعمال سحر فى مباراة األهلى أمام أشانتى كوتوكو فى غانا  المشاكل اإلدارية وراء تراجع مستوى فريق الزمالك

 أعترض على تولى أحمد وأمير مرتضى 
مناصب فى الزمالك  يجب أن يتوقف البدرى عن 

المجامالت الصارخة داخل تشكيل منتخب مصر

حوار- محمد الهادى

»أسد التيرانجا«
يتربع على عرش إفريقيا

طاهر محمد

ماذا قدم ساديو مانى فى 2019:

مباراة
61لعب:

مباراة
50فوز: 

مباريات
مباريات5خسارة: 

6تعادل: 
هدفا

هدفًا50أسهم فى 
35أحرز: 

هدفًا
بطاقات صفراء15صنع:  6

0 بطاقات حمراء 
معدل التسديد

تمرير ناجح

 2.4
79.3% جائزة رجل 

المباراة: 9 مرات.. 
األلقاب: دورى أبطال 

أوروبا - كأس السوبر األوروبى - 
كأس العالم لألندية )جميعهم 

مع ليفربول( وفضية كأس 
األمم اإلفريقية 2019 التى 

أقيمت فى مصر.



طريقنا.. وهنكمله

األبطال  الثالثاء 14 / 01 / 082020

بصحبــة صديقاتهــا، مــن أجــل االحتفــال 
بالفــوز، بعــد االنتهــاء مــن فتــرة الدراســة 

واالمتحانــات.
 10 ســوى  العمــر  مــن  يبلــغ  لــم 
قلبــه  فــى  يحمــل  لكنــه  ســنوات، 
الصغيــر، أحالمــا وأمانــى كبيــرة، والتــى 
تعــد أبرزهــا أن يكــون بطــل العالــم فــى 
اإلســكواش، كمثلــه األعلــى، بطــل مصــر 
والعالــم »علــى فــرج«، حســبما قــال البطــل 
حصــد  الــذى  قريطــم،  ياســين  الصغيــر 
المركــز األول فــى بطولــة إنجلتــرا تحــت ســن 

ســنة.  11
ويضيــف ياســين، أن والديــه همــا الداعــم األول 
لــه، فــى تحقيــق أهدافــه ووصولــه إلــى المركــز 
األول فــى بطولــة إنجلتــرا، حيــث تمكــن مــن الفــوز 
المبــاراة  فــى  تغلبــه  عقــب  الذهبيــة  بالميداليــة 
ــى منافســه ســيف بــالل، بنتيجــة 3 -  النهائيــة عل

0، ليحصــد األخيــر الميداليــة الفضيــة.
وعــن جمعــه بيــن الدراســة والمشــاركة فــى 
أوضــح  اإلســكواش،  فــى  الدوليــة  البطــوالت 
البطــل الصغيــر، أنــه ال يتخلــف عــن المذاكــرة 
ــى ال  ــات، الت ــه يســتغل كل األوق ــا أن ــًدا، مبيًن أب
يتــدرب بهــا، مــن أجــل المذاكــرة، قائــالً »أنــا 
تدريــب  مفيــش  طالمــا  الوقــت  طــول  بذاكــر 
وأنــا مســافر أخــدت الكتــب معايــا وذاكــرت فــى 
الطيــارة علشــان أول مــا أعــود لمصــر أدخــل 
االمتحانــات زى أصدقائــى علشــان النجــاح فــى 

الدراســة والرياضــة همــا كل حياتــى«.
خاصــة  تصريحــات  فــى  ياســين  ويتابــع 
يعشــقان  األصغــر،  وشــقيقه  أنــه  لـ»الطريــق« 
ــا أن شــقيقه يشــارك  رياضــة اإلســكواش، مبيًن
مــن  العديــد  أيًضــا  ويحصــد  بطــوالت  فــى 
الجوائــز مثلــه، وسيشــارك فــى بطــوالت خــارج 

قريًبــا. مصــر 
رحلــة مــن النجــاح والتفــوق الرياضــى بدتهــا، 
أأأبوالخيــر،  إيهــاب  فيــروز  الصغيــرة  البطلــة 

ــزال فــى عمــر 13 ســنة. وهــى الت
ممارســة  مــع  حكايتهــا  فيــروز  وتــروى 
عمــر  مــن  معهــا  بــدأت  والتــى  الرياضــة، 
رياضتــى  تمــارس  كانــت  حيــث  ســنوات،   3
ســنوات   4 عمــر  وفــى  والجمبــاز،  الســباحة 

اإلســكواش،  علــى  التدريــب  بــدأت  ونصــف، 
قائلــةً »لعبــة اإلســكواش كانــت مــن اختيــار أمــى 
ــاز«. ــر مــن الســباحة والجمب ــا أكت ولكــن حبيته

وأضافــت فيــروز لـ»الطريــق« أن ممارســتها 
لرياضــة الجمبــاز، كانــت تعــد الرياضــة األولــى 
الســباحة،  تدريبــات  جــاءت  ثــم  طفــل،  ألى 
الشــديد،  بالممــل  خاللهــا  شــعرت  التــى 
وحينهــا قــررت التوجــه إلــى ممارســة رياضــة 
بالمنافســة  تشــعر  التــى جعلتهــا  اإلســكواش، 
والنشــاط، قائلــةً »الســباحة بالنســبة ليــا كانــت 
ــر  ــة لكــن اإلســكواش كان فيــه منافســة أكت ممل
ومعظــم األبطــال الكبــار موجوديــن فــى النــادى 
ــوم  ــى ي ــون ف ــن أك ــى ممك وبشــوفهم حســيت إن

مــن األيــام زيهــم«.
وتابعــت فيــروز أنهــا تــرى المثــل األعلــى لهــا 
فــى اإلســكواش، فــى بطلتــى مصررنيــم الوليلــى 
لحبهــا  نتيجــة  أن  مبينــةً  الشــربينى،  ونــور 
تحقيــق  مــن  تمكنــت  لإلســكواش،  الشــديد 
العديــد مــن اإلنجــازات بهــا، منــذ أن كانــت فــى 
عمــر 9 ســنوات، ســواء كانــت بطــوالت محليــة 
ــى المركــز  وفــى عمــر 10 ســنوات، حصلــت عل
ســنة   13 تحــت  فرنســا  بطولــة  فــى  الثالــث 

.2017
وأوضحــت أنهــا حصلــت علــى العديــد مــن 
البطــوالت »الحمدللــه كل موســم محلــى بحقــق 
فــى ســنى وفــى الســن األكبــر وأخــدت ثانــى 
بطولــة بريتــش اوبــن 201٨ تحــت 13، وتانــى 
هونــج كونــج 201٨ تحــت 13، وتانــى بريتــش 
اوبــن 2019 تحــت 13، وأول هونــج كونــج تحــت 

1٥، وأول أمريــكا تحــت 1٥«.
فرنســا،  بطولــة  فــى  شــاركت  أنهــا  وبينــت 
مبينــةً  المصريــة،  البعثــة  مــع  األولــى  للمــرة 
ــة  ــى يرســل البعث ــى، الت ــت المــرة األول ــا كان أنه
أكســبها  الــذى  األمــر  وهــو  فرنســا،  لبطولــة 
بلقــب  الفــوز  مــن  تمكنــت  وحينهــا  الثقــة، 
البطولــة لمصــر، وفــى بطولــة إنجلتــرا، التــى 
مــن  تمكنــت  للناشــئين،  العالــم  بطولــة  تمثــل 
حصــد لقــب البطولــة والفــوز بالمركــز األول 

لمصــر تحــت ســن 13 ســنة.
وبيــن  العربيــة  فــى  بذاكــر  »كنــت 

التدريبــات ومدرســينى فــى المدرســة 
فــى  وحتــى  كتيــر  بيســاعدونى 

كل  معايــا  اخــد  الزم  الســفر 
واالمتحانــات«،  المذاكــرة 
كيــف  فيــروز  وصفــت  هكــذا 
الدراســة  بيــن  تجمــع  كانــت 
والتدريــب خــالل الفتــرة التــى 
بطــوالت  فــى  فيهــا  تشــارك 

دوليــة. أو  محليــة 
وعــن أحــب األكالت التــى 
فيــروز  أكــدت  تفضلهــا، 
فــود  »الســى  تحــب  أنهــا 

والجمبــرى،  والمكرونــات، 
والســبيط«. والكابوريــا، 

الصغيــرة  البطلــة  وأشــارت 
األساســى  هدفهــا  أن  إلــى  فيــروز، 

خــالل المرحلــة القادمــة أنهــا تشــارك 
وقــت  فــى  للناشــئين،  العالــم  بطولــة  فــى 

قصيــر، مــن أجــل الوصــول للتصنيــف العالمــى 
ــى دور الناشــئين. ــزال ف ــن، وهــى الت للمحترفي
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المختلفــة،  البطــوالت  فــى  وتشــارك  أكثــر 
حيــث كان والدهــا العــب إســكواش، بجانــب 
دعــم مدربيهــا لهــا، ومنهــم الكابتــن إبراهيــم 
عســل، وكابتــن إبراهيــم درويــش، وكابتــن عمــر 

عبدالعزيــز.
وأوضحــت بطلــة مصــر فــى اإلســكواش تحــت 
ســن 1٥ ســنة، أنهــا شــاركت فــى العديــد مــن 
البطــوالت علــى المســتويين المحلــى والعالمــى، 
مبينــةً أنهــا شــاركت فــى بطولــة إنجلتــرا مــن 
قبــل، وحصلــت علــى المركــز الثالــث، ولكنهــا 
الثانــى،  المركــز  علــى  حصلــت  العــام  هــذا 
مبينــةً أنهــا وشــقيقتها فريــدة تعشــقان رياضــة 
وصلــت  أختــى  »فريــدة  قائلــةً  اإلســكواش، 
للمركــز الرابــع علــى مســتوى الجمهوريــة فــى 
ــة  ــى بطول اإلســكواش، ومرشــحة أن تشــارك ف

إنجلتــرا«.
فــى  بالفــوز  ســعادتها  عــن  ملــك  وأعربــت 
بطولــة إنجلتــرا تحــت ســن 1٥، قائلــةً »ربنــا كلــل 
تعبــى فــى البطولــة بالفــوز وبيعطينــى ثقــة كبيرة 
فــى اســتكمال المشــوار باالجتهــاد والعمــل علــى 
نفســى فــى تحقيــق بطــوالت أكثــر وأكثــر وأن 
أكــون زى مثلــى األعلــى فــى اإلســكواش رنيــم 

ــى فــرج«. ــى وعل الوليل
وأشــارت البطلــة الصغيــرة ملــك طــه، إلــى 
أنهــا تحــب جميــع أنــواع األطعمــة، ولكنها تعشــق 
»الكوســة بالبشــاميل وكل أنــواع الشــيكوالتة«، 
مبينــةً أنهــا فــور عودتهــا مــن كل بطولــة تخــرج 
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بيــن الحيــن واآلخــر، يبهــر الشــباب المصــرى 
العالــم، بتفوقــه وتقدمــه فى مختلــف المجاالت، 
دون النظــر إلــى العمــر أو النــوع، وقــد برهــن 
علــى ذلــك أبطــال مصــر فــى اإلســكواش، تحــت 
حصــد  مــن  تمكنــوا  الذيــن  عامــا،   17 ســن 
المفتوحــة  إنجلتــرا  بطولــة  فــى  الميداليــات 
لإلســكواش للناشــئين، والعــودة بالمجــد إلــى 
أرض مصــر.. »الطريــق« حــاورت أبطــال مصــر 
فــى اللعبــة عــن البدايــات وكواليــس االحتــراف 

وإحــراز البطولــة.
محمــود  ســنا  الصغيــرة  البطلــة  تحتــل 
إبراهيــم، قائمــة أبطــال مصــر فــى اإلســكواش، 
التــى أقيمــت فــى إنجلتــرا تحــت ســن 17 عامــا، 
تبلــغ مــن  لــم  أنهــا  إنهــا بالرغــم مــن  وتقــول 
العمــر إال 16 عامــا، لكنهــا حصلــت علــى لقــب 
بطلــة الجمهوريــة فــى اإلســكواش، وحصلــت 
علــى المركــز األول تحــت 17 ســنة فــى بطولــة 
البطولــة المفتوحــة، كمــا أنهــا حصلــت علــى 
فــى  تحــت 19 ســنة، ومصنفــة  الثالثــة  لقــب 

المركــز ٨٥ علــى العالــم فــى الســيدات.
أضافــت  اإلســكواش،  مــع  بدايتهــا  وعــن 

»ســنا« فــى تصريحــات خاصــة لـ»الطريــق« أن 
جدهــا كان مــدرب إســكواش، حيــث تعلــم 
اإلســكواش،  حــب  جدهــا  مــن  والدهــا 
ــى  وأصبــح العــب إســكواش، وحصــل عل
المركــز األول علــى الجمهوريــة، والمركــز 
األول علــى مســتوى البطــوالت العربيــة، 
ثــم تولــى والدهــا تدريــب منتخــب مصــر 
للناشــئات تحــت ســن 19 ســنة، مبينــةً 

أنهــا أحبــت اإلســكواش فــى بدايــة األمــر 
علــى يــد والدهــا ثــم قــررت االنضمــام إلــى 

التدريــب واللعــب.
وأوضحــت بطلــة مصــر فــى اإلســكواش، أنهــا 
إال  لإلســكواش،  الشــديد  مــن حبهــا  بالرغــم 
ــا  ــةً »أن ــًرا بدراســتها، قائل ــم كثي ــت تهت ــا كان أنه
ــى  ــن، المــرة األول ــرا مرتي ــة إنجلت أخــذت بطول
األخيــرة  البطولــة  ثــم  ســنة   13 ســن  تحــت 
وبالرغــم مــن أنــى كنــت أحياًنــا بمتحــن ترميــن 
فــى تــرم األمــر كان صعــب عليــا وكنــت بمتحــن 
لجنــة  فــى  وبكــون  اليــوم  فــى  امتحانــات   4
خاصــة واإلدارة التعليميــة بتراقبنــى لكــن كنــت 
بصــر أول مــا أخلــص البطولــة امتحــن علشــان 

مســتقبلى«.
مثــل  تصبــح  أن  األعلــى  مثلهــا  أن  وتابعــت 
رنيــم الوليلــى، كونهــا رقــم واحــد علــى العالــم، 
متمنيــةً أن تفــوز ببطولــة العالــم القادمــة تحــت 
ــون زى  ــى أن أك ــى وحلم ــةً »هدف 19 ســنة، قائل
رنيــم الوليلــى وأن أفــوز ببطولــة العالــم تحــت 
19 ســنة وأشــارك فــى كل البطــوالت الدوليــة«.

اإلســكواش،  لعــب  بــدأت  صغيــر  بحلــم 
لتحقيــق هــدف كبيــر فــى البطــوالت العالميــة، 
ــازت  ــى ف ــك طــه، الت ــرة مل ــة الصغي ــا البطل إنه
ســنة،   1٥ ســن  تحــت  اإلســكواش  ببطولــة 
ضمــن بطولــة إنجلتــرا المفتوحــة لإلســكواش 

للناشــئين.
ــر 14  ــن العم ــغ م ــا تبل ــك طــه، إنه ــول مل وتق
عامــا، وتــدرس فــى مدرســة النصــر اإلمريكيــة، 
فــى  تدريبهــا  مــع  لإلســكواش  عشــقها  وبــدأ 
ــى تدريــب  ــه عل ــذى فضلت ــة، ال ــادى وادى دجل ن
الســباحة، الــذى كانــت تمارســه أيًضــا، وهــى لــم 

ــغ مــن العمــر إال 7 ســنوات. تبل
وأضافــت ملــك لـ»الطريــق« أنهــا دائًمــا تجــد 
ــا، لكــى تتفــوق  كل الدعــم مــن والدهــا ووالدته
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وكالــة البلــح مــن أشــهر األســواق الموجودة فــى القاهرة، 
ويقصدهــا كل الفئــات بعدمــا باتــت مصــدراً لالســتوكات 
ــن عــن كل  ــات الباحثي ــة الجامع ــة ومقصــًدا لطلب األوروبي
جديــد بأســعار مخفضــة، ويعــد ســوق وكالــة البلــح مــن 
أقــدم أســواق القاهــرة، وتقــع الوكالــة بيــن حــة بــوالق 
أبوالعــال الشــعبة والزمالــك أحــد أحيــاء القاهــرة الراقيــة.
رصــدت »الطريــق« أســعار المالبــس داخــل وكالــة البلــح 
ومعظمهــا فــى متنــاول الجميــع، وتبــدأ أســعار الجاكيتــات 
ــا، والبنطلونــات الجينــز مــن 50  مــن 80 حتــى 120 جنيًه
إلــى 100 جنيــه، والبلوفــرات مــن 30 إلــى 100 جنيــه، 
والسويتشــرتات مــن 40 إلــى 8 جنيــه، ومالبــس األطفــال 
ــد  ــت الجل ــراوح ســعر الجاكي ــا، ويت ــى 30 جنيه مــن 10 إل
الحريمــى بيــن 100 إلــى 350 جنيهــا، والجاكيــت القمــاش 
بيــن 75 إلــى 100 جنيــه، والبنطلــون بيــن 70 و120 جنيها.
يقــول عمــرو حســن، رئيــس شــعبة المالبــس الجاهــزة 
بغرفــة القاهــرة التجاريــة، إن ســوق وكالــة البلــح لــه تأثيــر 
بســبب  وذلــك  الجاهــزة  المالبــس  ســوق  علــى  ســلبى 
ارتفــاع نســبة اإلقبــال علــى ســوق الوكالــة وتراجــع نســبة 
ــاع  ــى ارتف ــا أدى إل ــة مم ــى المحــالت التجاري ــال عل اإلقب

ــود داخــل األســواق. نســبة الرك
بوكالــة  وقــال محمــد صابــر صاحــب محــل مالبــس 
البلــح، إن الوكالــة يوجــد بهــا نوعــان مــن المالبــس، منهــا 
البالــة ونــوع آخــر يســمى االســتوكات، والبالــة عبــارة عــن 
مالبــس تــم اســتيرادها مــن الخــارج وفــى األصــل مالبــس 
اســتعمال  أى  جــدا  خفيــف  اســتعمال  ولكــن  مســتعملة 
بضــع مــرات فقــط، ويتــم تصنيفهــا كالتالــى: بالــة كريمــة، 
ودرجــة أولــى، ودرجــة ثانيــة، ويتــم تصنيفهــا حســب بلــد 
االنجليــزى،  والبالــة  الخليجــى،  البالــة  مثــل  االســتيراد 
والبالــة البلجيكــى، والبالــة اإليطالــى وغيرهــا مــن البــاالت 
ــارة  ــوع الثانــى فهــو االســتوكات وهــو عب األخــرى، أمــا الن
ــس  ــة ومحــالت المالب ــالت األوروبي ــات التوكي عــن تصفي
الكبيــرة وبالتالــى فكلهــا تكــون عبــارة عــن مالبــس جديــدة، 
ويتــم  البالــة،  مالبــس  مــن  ســعرا  أعلــى  تكــون  لذلــك 
ــى: اســتوكات حريمــى كامــل، واســتوكات  ــا كالتال تصنيفه

أطفــال، واســتوكات رجالــى مشــكل.
وأوضــح صابــر فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق« أنــه يتــم 
معرفــة االســتوكات إذا كانــت خاصــة بالعــام الحالــى ام 
انــه ألعــوام ســابقة مــن خــالل طريقتيــن: األولــى هــى 
وجــود التيكــت الخــاص بالمالبــس ألن التيكــت مكتــوب 
عليــه تيكــت الســنة الماضيــة مثــل إذا كان فــى صيــف 
201٩ ســوف تجــد أن االســتوك الموجــود هــو عــام 2018 

فــى  طرحهــا  يتــم  لــم   201٩ اســتوكات  بالتأكيــد  النــه 
االســواق، وذلــك ألنــه لــم يتــم اســتيرادها مــن أوروبــا ويتــم 

اســتيرادها بعــد انتهــاء الموســم مباشــرة. 
ــى المواقــع  ــم الدخــول عل ــه يت ــة هــى أن الطريقــة الثاني
االلكترونيــة الخاصــة بتلــك الشــركات ومعرفــة الموديــالت 
 2016 عــام  فــى  الشــركة  هــذه  مــن  تــم طرحهــا  التــى 

تحديــدا.
ــة  ــس بال ــع مالب ــد رامــى صاحــب ســيارة بي ــال أحم وق
أفضــل  البالــة  مالبــس  بيــع  حركــة  إن  البلــح،  بوكالــة 
ــاع أســعار  ــك بســبب ارتف ــع االســتوكات وذل ــة بي من حرك
مالبــس االســتوكات بشــكل كبيــر أمــام مالبــس البالــة ممــا 
ــك  ــة وذل ــر مــن الشــباب لشــراء مالبــس البال يدفــع الكثي

ألنــه ال يوجــد فــرق واضــح بيــن 
البالــة واالســتوكات.

تصريــح  فــى  رامــى  وأكــد 
اكثــر  أن  لـ»الطريــق«،  خــاص 
تحظــى  التــى  المالبــس  أنــواع 

المســتهلكين  مــن  كبيــر  بإقبــال 
هــى البناطيــل الجينــز، مشــيرا إلــى أن 

نســبة المبيعــات تراجعــت بشــكل كبيــر بدايــة 
.2017 عــام  مــن 

وفــى نفــس الســياق، قــال ســيد طلبــة صاحــب محــل 
وســط البلــد بوكالــة البلــح، إن الوكالــه تشــهد ارتفاعــا 
كبيــرا فــى حالــة الركــود وذلــك مقارنــة بعــام 2014، حيــث 
كان مــن الصعــب قيــام المواطنيــن بالوقــوف داخــل الوكالــة 
وذلــك مــن ارتفــاع نســبة إقبــال المواطنيــن علــى شــراء 
ــى أن  ــة، مشــيرا إل ــة مــن داخــل الوكال ــس واالحذي المالب
ــى  ــل يعان ــة فقــط، ب ــة الركــود ال تصيــب ســوق الوكال حال
ــوالت أو  ــع القطاعــات أيضــا ســواء داخــل الم ــا جمي منه
ــك  ــة ويرجــع ذال ــع الجمل المناطــق الشــعبية أو مناطــق بي

الــى ارتفــاع األســعار بشــكل جنونــى.
وأوضــح خليفــة فــى تصريــح خــاص لـ»الطريــق«، أن 
حركــة  انتعــاش  فــى  يســهم  لــم  الكريســماس  موســم 
علــى  تخفيضــات  مــن وضــع  بالرغــم  وذلــك  المبيعــات 
علــى  تخفيضــات  وضــع  تــم  أنــه  موضحــا  المالبــس، 
مالبــس الشــباب حيــث يتــم بيــع البلوفــر الرجالــى بســعر 
145 جنيهــا بــدل مــن175 جنيهــا، والســويت شــيرت بســعر 
250 جنيهــا بــدال مــن 325 جنيهــا، والبوكلــت الرجالــى 
أســعار  وتتــراوح  جنيهــا،   150 مــن  بــدال  جنيهــا   120
ــدل مــن 185  ــا ب ــن 120 و150 جنيه ــز بي ــل الجين البناطي

و220 جنيهــا. 

قالــت ناديــة طــارق التــى التقتهــا الطريــق وهــى تشــترى 
الجاهــزة:  للمالبــس  البلــح  وكالــة  ســوق  مــن  مالبــس 
الســبب الرئيســى وراء قيامــى بشــراء المالبــس مــن وكالــة 
البلــح هــو ارتفــاع أســعار المالبــس بشــكل كبيــر داخــل 
المحــالت التجاريــة، لقــد قمــت بشــراء 2 بلوفــر وبنطلــون 
داخــل  البلوفــر  ســعر  أن  حيــن  فــى  جنيــه  بســعر 200 

المحــل يتــراوح بيــن 250 و350 جنيهــا.
ــه يقــوم  ــة الهندســة، إن وقــال أحمــد مؤمــن طالــب بكلي
ألن  وذلــك  البلــح  وكالــة  مــن  المالبــس  جميــع  بشــراء 
وفــى  معروفــة  تجاريــة  عالمــات  ذات  تكــون  المالبــس 
ذات الوقــت بأســعار مخفضــة مقارنــة باألســعار داخــل 
المحــالت التجاريــة األخــرى، موضًحــا أنــه قــام بشــراء 
هــذا  ســعر  أن  حيــن  فــى  جنيــه   300 بســعر  جاكيــت 

جنيــه.  1000 المحــل  داخــل  الجاكيــت 
وفــى الســياق ذاتــه، قــال مجــدى ســالم، إنهــا ليســت 
المــرة األولــى التــى يقــوم بهــا بشــراء مالبــس مــن الوكالــة 
وذلــك ألنهــا مالبــس جديــدة بالتيكــت الخــاص بهــا ولكــن 
مــن  أكثــر  شــراء  فــى  يســاعدنى  ممــا  مخفــض  بســعر 

قطعــة.
وقــال محمــد ماهــر صاحــب فــرش 
ــح،  ــة البل ــع المالبــس داخــل وكال لبي
إن الوكالــة اكتســبت شــعبية كبيــرة 
مالبســها  جــودة  بســبب  وذلــك 
وتراجــع أســعارها، موضًحــا أنــه 
يأتــى لــه جميــع فئــات المجتمــع 
لشــراء المالبــس وليــس الطبقــة الفقيــرة أو المتوســطة.
وهــى  الطريــق  التقتهــا  التــى  ســيف  سوســن  وتقــول 
تشــترى مالبــس مــن اســتاند مالبــس علــى رصيــف وكالــة 
البلــح: لقــد اشــتريت جاكيــت بســعر 75 جنيهــا وهــو يتميــز 
بجودتــه وليــس قديمــا كمــا يظــن البعــض، مؤكــدة أنــه ال 

يوجــد جاكيــت بهــذا الســعر.
وتقــول ام ياســين وهــى ربــة منــزل، إنهــا تذهــب دائمــا 
بأســعار  المالبــس الطفالهــا  لشــراء  البلــح  وكالــة  إلــى 
مخفضــة تناســب مســتوى ظروفهــا الماديــة، مؤكــدة أن 
مالبــس األطفــال داخــل وكالــة البلــح تبــدأ مــن 10 جنيهات 
إلــى 50 جنيهــا للقطعــة الواحــدة ممــا يســاعدهها فــى 
شــراء جميــع المالبــس التــى يحتاجهــا أطفالهــا خــالل 

موســم الشــتاء وموســم الصيــف.

أطلــق البنــك المركــزى، مبــادرة للتمويــل العقــارى فى 
فبرايــر 2014 بفائــدة مدعمــة متناقصــة لشــريحتى 
 ،% و7   5 بيــن  تتــراوح  بفائــدة  الدخــل  محــدودى 
ومتوســطى الدخــل بفائــدة 8 %، ثــم تــم إدراج شــريحة 
فــوق متوســطى الدخــل بفائــدة 10.5 % لتوســيع دائــرة 

المســتفيدين. 
والقاهــرة  المصــرى  األهلــى  بنــك  مــن  كل  وقــام 
 13 مــن  يقــارب  مــا  بضــخ  واإلســكان،  والتعميــر 
مليــار جنيــه فــى مبــادرة التمويــل العقــارى لمحــدودى 
ومتوســطى الدخــل منــذ بدايتهــا وحتــى منتصــف شــهر 
ينايــر 201٩، وقــد اســتفاد مــن هــذه التمويــالت 130 

ألــف عميــل.
عــن  التخلــي   ،201٩ فــى  قــرر  »المركــزى«  ولكــن 
متوســطى  لفئتــى  العقــارى  للتمويــل  مبادرتــه  دعــم 
ــى دعــم الفائــدة  وفــوق متوســطى الدخــل واإلبقــاء عل
التوتــر  مــن  حالــة  أثــار  ممــا  الدخــل،  لمحــدودى 
واالرتبــاك بالبنــوك، بعــد تلقيهــا خطابــاً مــن البنــك 
المركــزى، يفيــد باقتصــار المبــادرة علــى محــدودى 
وفــوق  متوســطى  علــى  وإيقافهــا  فقــط  الدخــل 
متوســطى الدخــل بنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك 

المركــزى.  
كشــف رئيــس مجلــس الــوزراء، الدكتــور مصطفــى 
بالقطــاع  مبــادرة  إطــالق  عــن  ايــام  منــذ  مدبولــى، 
العقــارى تســتهدف الطبقــة المتوســطة بإتاحــة مصــدر 
ــع  ــه، بالتنســبق م ــار جني ــة 50 ملي ــل ميســر بقيم تموي

البنــك المركــزى.

وفــى هــذا الصــدد، قــال مصــدر مســؤول فــى البنــك 
ــق« إن وزارة  ــر اســمه« ، لـ»الطري المركــزى »رفــض ذك
الماليــة ســتتولى دعــم مبــادرة التمويــل العقــارى بــداًل 
مــن البنــك المركــزى علــى جميــع الشــرائح محــدودى 
ومتوســطى وفــوق متوســطى الدخــل دون تغييــر فــى 

نســب الفائــدة. 
ومــن جانبــه، يقــول طــارق فايــد رئيــس مجلــس إدارة 
بنــك القاهــرة، لـ»الطريــق« إن بنــك القاهــرة قــد دعــم 

ســابقا مبــادرة البنــك المركــزى فــى التمويــل العقــارى 
لمحــدودى ومتوســطى الدخــل، وضــخ فــى المبــادرة مــا 
يقــرب مــن مليــاري جنيــه بعــدد مســتفيدين بلــغ 20 

ألــف مســتفيد. 
أن  القاهــرة،  بنــك  ادارة  مجلــس  رئيــس  وأوضــح 
الشــريحة التــى اســتحوذت علــى النســبة األكبــر مــن 
إجمالــى التمويــالت، هــى شــريحة محــددوى الدخــل،  
مؤكــدا أن البنــك ســيواصل دوره فــى تمويــل مبــادرة 

التمويــل العقــارى طبقــا للشــروط التــى قالهــا المركــزى 
ســابقا فــى خطابــه، ووفقــا لالعــالن الــذى قالتــه وزارة 

ــة.  المالي
قطــاع  رئيــس  ســوس  كريــم  قــال  جهتــه،  مــن 
األهلــى  بالبنــك  المصرفيــة  التجزئــة  مخاطــر 
المصــرى، لـ»الطريــق«، إن البنــك األهلــى، قــد دعــم 
ــارى لمحــددوى  ــل العق ــى التموي ــزى« ف ــادرة »المرك مب
فــى  ضــخ  البنــك  أن  موضحــا  الدخــل،  ومتوســطى 

»المالية« تهدئ من ارتباك البنوك
 الوزارة تتبنى مبادرة »دعم التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل«  رؤساء بنوك لـ»الطريق«: ندعم مبادرة 
التمويل العقارى التى تبنتها المالية   البنك األهلى: نتصدر قائمة البنوك فى التمويالت الممنوحة للمبادرة بنسبة 30 %

هدير أبوالعال 

ــه بعــدد 60  ــارات جني ــالت بنحــو 6 ملي ــادرة تموي المب
تقريًبــا.  مســتفيد  ألــف 

وأكــد رئيــس قطــاع مخاطــر التجزئــة المصرفيــة 
البنــك  عمــالء  إن  المصــرى،  األهلــى  بالبنــك 
الذيــن حصلــوا علــى تمويــالت عقاريــة  األهلــى 
لــوزارة  المبــادرة  باســناد  المركــزى  قــرار  قبــل 
الماليــة، ظلــوا كمــا هــم دون تغييــرات، موضحــا أن 
ــد تمــت  ــدة بعــد القــرار الجدي ــة تمويــالت جدي أي

العاديــة.  بالفائــدة 
وأضــاف كريــم ســوس، أن البنــك األهلــى ســيمول 
المبــادرة وفقــا للتعليمــات الجديــدة التــى ســتصدرها 
قائمــة   يتصــدر  بنكــه  أن  موضحــا  الماليــة،  وزارة 
البنــوك فــى التمويــالت الممنوحــة للمبــادرة بنســبة 30 

% تقريًبــا حتــى اآلن.
كمــا قــال حســن غانــم رئيــس مجلــس إداراة بنــك 
التعميــر  بنــك  إن  لـ»الطريــق«،  واالســكان،  التعميــر 
ــارى لمحــدودى  ــل العق ــادرة التموي واالســكان دعــم مب
 4.5 بيــن  تراوحــت  بتمويــالت  الدخــل  ومتوســطى 

مليــار و5 مليــارات جنيــه. 
التعميــر  بنــك  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأضــاف 
ــى نســبة 25 % مــن  واالســكان، أن البنــك اســتحوذ عل
ــغ عــدد المســتفيدين  إجمالــى تمويــالت المبــادرة، وبل

مــن المبــادرة نحــو 50 ألــف مســتفيد.

»الطريق« تكشف السبب الرئيسى وراء انخفاض 

أسعار المالبس داخل وكالة البلح 
 الجاكيتات من 80 والبنطلونات الجينز من 50 إلى 100 جنيه والبلوفرات من 30 

إلى 100 جنيه والسويتشيرتات من 40 إلى 80 جنيًها

 مشترون: 
ماركات عالمية 

ورخيصة وحالتها 
كويسة

شيماء ميزار

بالقطــاع  النهــوض  إلــى  الحكومــة  تســعى   
والتشــجيع  الحالــى،  العــام  خــالل  الصناعــى 
علــى ضــخ االســتثمارات وتوفيــر الحوافــز لهــذا 
القطــاع الحيــوى، الــذى يعــد جــزًءا مــن خطــة 
تنفذهــا  التــى  الشــاملة،  االقتصاديــة  التنميــة 

الدولــة وتعمــل عليهــا بجهــد كبيــر.
النهــوض  ويــرى خبــراء االقتصــاد، أن فــرص 
العــام  بالقطــاع الصناعــى أصبحــت كبيــرة فــى 
الغــاز  أســعار  تخفيــض  مــع   ،2020 الجــاري 
للقطــاع الصناعــى، والمبــادرات التــى تســتهدف 

بــدأت  والتــى  التمويــل،  تكلفــة  خفــض 
خــالل  مــن  بالفعــل،  فيهــا  الحكومــة 

علــى  اإلصالحيــة  اإلجــراءات 
وجــاء  الصناعــى،  القطــاع 

بتخفيــض  بدايــة  ذلــك 
للمصانــع  الغــاز  أســعار 
فــى أكتوبــر 201٩، وترتــب 
ــرار حصــول  ــى هــذا الق عل
ــب  ــد والصل مصنعــى الحدي

أســعار  علــى  والســيراميك 
الغــاز بســعر 5.5 دوالر لــكل 

ســنوياً  حراريــة  وحــدة  مليــون 
متراجعــاً مــن 7 دوالرات لــكل مليــون 

وحــدة حراريــة، ممــا أســهم بشــكل ملحــوظ 
فــى خفــض تكاليــف اإلنتــاج لشــركات حديــد عــز 
للســيراميك والبورســلين. وعــز الدخيلــة والعــز 
المنــزالوى، رئيــس لجنــة  وقــال مجدالديــن 
رجــال  بجمعيــة  العلمــى  والبحــث  الصناعــة 
إن  لـ»الطريــق«،  تصريحــات  فــى  األعمــال، 
الصناعــة المحليــة ستســتفيد بشــكل كبيــر مــن 
ــزى لدعــم  ــك المرك ــا البن ــى أطلقه ــادرة الت المب
الفائــدة  ســعر  وضــع  أن  موضحــا  الصناعــة، 
تفضيليــا  ســعرا  خلــق   ،%  10 تنازلــي  بشــكل 
ــد  ــا بالمزي ــة، مطالب ــل األنشــطة الصناعي لتموي
مــن خفــص ســعر اإلقــراض لكافــة األنشــطة مــع 
االحتفــاظ بســعر تفضيلــى للصناعــة بواقــع 4 
إلــى 5 % لتشــجيع االســتثمار فــى الصناعــة.

علــى  الدكتــور  قــال  الســياق،  نفــس  وفــى 
واالقتصــاد  السياســة  كليــة  عميــد  مســعود، 
بجامعــة بنــى ســويف، فــى تصريحــات للطريــق، 
الفــرص  عــام  ســيصبح   ،2020 عــام  إن 
الدولــة  اهتمــام  مــع  فــى مصــر،  االســتثمارية 
االســتثمارات،  بدعــم  السياســية  والقيــادة 

خاصــة االســتثمارات الموجهــة إلــى الصناعــة.
فــى  ترغــب  شــركات  هنــاك  أن  وأضــاف 
االســتثمار بالســوق المصرى وتنفيذ مشــروعات 
متنوعــة، نظــرا المتــالك الســوق المصــرى كثافة 
ســكانية مرتفعــة وكذلــك انخفــاض فــى أســعار 
األراضــى ورواتــب العمالــة وتكاليــف التشــغيل 
أن  مؤكــدا  األوســط،  الشــرق  بــدول  مقارنــة 
مصــر منــاخ جيــد لالســتثمار، بســبب انخفــاض 
تكلفــة العمالــة مــع ارتباطهــا بســعر الــدوالر، 
وهــو مــا يجعــل تكاليــف اإلنتــاج منخفضــة جــدا.

وأوضــح الدكتــور محمــد بــدراوى، عضو 
بالبرلمــان،  االقتصاديــة  اللجنــة 
فــى تصريحــات لـ»الطريــق«، 
عوامــل  عــدة  هنــاك  أن 
تســهم فــى تحســن منــاخ 
مصــر،  فــى  االســتثمار 
ــى رأســها االســتثمار  عل
القطاعــات  فــى 
الصناعيــة، منهــا تراجــع 
خــالل  الفائــدة  ســعر 
يســهم  الــذى   ،201٩
تحســن  فــى  كبيــر  بشــكل 
منــاخ األعمــال، مــن خــالل زيــادة 
نســبة التمويــل للمســتثمرين، وبالتالــى 
مشــروعات  وافتتــاح  األعمــال  حجــم  زيــادة 
ــة األساســية فــى  ــك تحســن البني ــدة، وكذل جدي
مصــر، وتوفــر الكهربــاء والميــاه والمواصــالت 
عوامــل  جميعهــا  وغيرهــا،  الالئمــة  والطريــق 
تســهم فــى تحســن منــاخ االســتثمار، خاصــة فــى 

الصناعيــة. القطاعــات 
عوامــل  ضمــن  أن  بــدراوى،  وأضــاف 
تحســن االســتثمار الصناعــى، ســرعة إصــدار 
وتوافــر  الجديــدة،  للمشــروعات  التراخيــص 
محفــزات لالســتثمار، والقوانيــن والتشــريعات 
ــذى  ــون االســتثمار ال ــى رأســها قان ــة، عل الالزم
تــم تعديلــه ليخــدم بيئــة األعمــال ويوفــر الحوافز 
المعامــالت  ســهولة  وكذلــك  للمســتثمرين، 
والتحويــالت البنكيــة مــن خــالل توافــر االنترنــت 
وإتاحــة  الصعبــة،  العمــالت  وتوافــر  البنكــى، 
األراضــى الصناعيــة فــى كافــة المحافظــات.

 الخريطة االستثمارية ومبادرة المركزى 
تقودان االستثمار الصناعى فى 2020

 2020.. عام الفرص

فى الصناعة 

 مصر على 
خارطة الدول 

الصناعية
فى 2020

أحمد أيمن



طريقنا.. وهنكمله حوادث الثالثاء 14 / 01 / 102020
إشراف - محمود مراد

مــازال الغمــوض يحيــط بالدافــع وراء المذبحــة 
العائليــة التــى شــهدتها مدينــة كفــر الــدوار بمحافظــة 
البحيــرة فــى مطلــع هــذا العــام، وراح ضحيتهــا 7 

أشــخاص مــن أســرة واحــدة.
محمــد  المستشــار  برئاســة  النيابــة  وتواصــل 
لشــمال  الكليــة  النيابــة  رئيــس  عمــر،  الســعيد 
دمنهــور، االســتماع إلــى أقــوال المتهميــن التــى بــدأت 
ــى  ــع هــو ســرقة المواشــى الت ــأن الداف ــراف ب باالعت
يملكهــا المجنــى عليــه، بحكــم عمــل المتهــم األول 
الــذى يملــك محــل جــزارة واعتــاد معاملــة رب األســرة 
ماديــا، ثــم تراجــع المتهمــون عــن أقوالهــم وقالــوا إن 
المجنــى عليــه شــهد ضدهــم فــى إحــدى القضايــا 

الجنائيــة، مــا دفعهــم إلــى معاقبتــه بالقتــل.
وكانــت محافظــة البحيــرة قــد نالــت نصيبهــا مــن 
عــام 2020 بــأول مذبحــة عائليــة راح ضحيتهــا 7 
أشــخاص مــن اســرة واحــدة، وأصيــب أهالــى كفــر 
ــث  ــى الجث ــور عل ــدوار بصدمــة مروعــة عقــب العث ال
متفحمــة بمنزلهــم، قبــل أن يثبــت توقيــع الكشــف 
الطبــى عليهــم إصابــة األب واالبــن األكبــر بجــروح 

ذبحيــة بمنطقــة الرقبــة.
شبهة جنائية

البدايــة كانــت بحريــق نشــب فــى منــزل المجنــى 
عليهــم بعزبــة أبوعلــى بقريــة الطــرح، التابعــة لمركــز 
كفــر الــدوار بمحافظــة البحيــرة، وهــرول الجيــران 
إلــى مصــدر الحريــق فــى محاولــة إلخمــاد النيــران، 
ملقــاة  جثاميــن   7 علــى  العثــور  بصدمــة  ليصابــوا 
علــى األرض، كلهــا ألفــراد األســرة التــى تقطــن فــى 

المنــزل، وهــم األب واألم والجــدة و4 أطفــال.
وعلــى الفــور، فرضــت األجهــزة األمنيــة كردونــا 
األهالــى  بإبعــاد  وأمــرت  الجريمــة،  مســرح  حــول 
ــة  ــادات األمني ــن، اســتعدادا لوصــول القي المتجمهري
إلــى مــكان الجريمــة، حيــث بــدأت الفحــص المبدئــى، 
وتبيــن لرجــال البحــث الجنائــى وجــود شــبهة جنائيــة 
نتيجــة اكتشــاف جــروح قطعيــة بجثــة رب األســرة، 
ــاة  ــن وف ــر، 15 ســنة، كمــا تبي ــه األكب ٣٩ ســنة، ونجل
وأم  الزوجــة،  مــن  المكونــة  األســرة  أفــراد  باقــى 

الــزوج، و٣ أطفــال ذكــور.

وكشــفت المعاينــة األوليــة لضحايــا حــادث مذبحــة 
كفــر الــدوار بمحافظــة البحيــرة، عــن وجــود جــرح 
ــات  ــه األب، ووجــود طعن ــى علي ــة المجن قطعــى برقب
متفرقــة بأنحــاء الجســم بباقــى الضحايــا، باإلضافــة 

إلــى حــرق الجثــث.
برئاســة  العامــة  النيابــة  مــن  فريــق  وانتقــل 
النيابــة  رئيــس  عمــر،  الســعيد  محمــد  المستشــار 
ــور والمستشــار أســامة  ــات شــمال دمنه ــة لنياب الكلي
المســلمى، رئيــس نيابــة مركــز كفــر الــدوار وبإشــراف 
المستشــار عمــاد الجنــدى، المحامــى العــام لنيابــات 

شــمال دمنهــور، لموقــع الجريمــة البشــعة.
وكشــف مصــدر مــن مديريــة صحــة البحيــرة، أن 
التقريــر الطبــى للقتلــى الســبعة، يوضــح أن الــزوج 
ونجلــه األكبــر تــم االعتــداء عليهمــا قبــل احتــراق 
الرقبــة  فــى  بطعنــات  مصابــان  وأنهمــا  المنــزل، 
وباقــى  الزوجــة  وفــاة  ســبب  كان  فيمــا  والجســم، 
األوالد والجــدة الحــروق فقــط ولــم يتــم االعتــداء 

عليهــم.
وزارة  وكيــل  بيومــى،  يســرى  الدكتــور  وقــال 

إبالغــه  تــم  إنــه  البحيــرة،  فــى محافظــة  الصحــة 
بوقــوع الحريــق فــى أحــد المســاكن فــى منطقــة كفــر 
الــدوار، مبينــا أنــه علــى الفــور تــم إرســال عربــات 

اإلســعاف إلــى موقــع الحــادث.
خاصــة  تصريحــات  فــى  بيومــى  وأضــاف 
لـ»الطريــق«، أنــه عنــد وصــول عربــات اإلســعاف، لــم 
يكــن هنــاك حــاالت إصابــة جــراء الحريــق، ولكــن 
ــم يتــم التعامــل  ــه ل ــا أن وجــدت 7 حــاالت وفــاة، مبين
مــع الحــاالت المتوفــاة، إال بعــد وصــول النيابــة، التــى 

تولــت مســئولية التحقيــق فــى ســبب الوفــاة.
وأوضــح وكيــل وزارة الصحــة فــى البحيــرة، أن حالة 
الوفــاة تشــير إلــى وجــود شــبهة جنائيــة، ولــن يكــون 
هنــاك تفاصيــل عــن الواقعــة إال مــن خــالل النيابــة، 
بعــد التأكــد مــن ســبب الوفــاة، قائــال: األســرة كلهــا 
7 أفــراد، وماتــوا، وتــم نقلهــم إلــى مستشــفى دمنهــور 

التعليمــى ألنهــا تابعــة للنيابــة.
الدوافع والسيناريوهات

أن  إلــى  أشــارت  قــد  األوليــة  المعلومــات  كانــت 
االنتقــام هــو الدافــع األول حتــى اآلن فــى الجريمــة، 

وأن الفاعــل أكثــر مــن شــخص بعــد تغلبهــم علــى 
عقــب  المنــزل  باحــراق  وقيامهــم  األســرة  أفــراد 
الجريمــة، وذلــك قبــل أن تكشــف تحقيقــات فريــق 
نيابــة شــمال دمنهــور، برئاســة المستشــار محمــد 
لنيابــات  الكليــة  النيابــة  رئيــس  عمــر،  الســعيد 
شــمال دمنهــور، مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل تؤكــد 
الشــاهد  المجنــى عليــه األول رب األســرة كان  أن 
الوحيــد فــى قضيــة كبــرى حكــم علــى 11 متهمــا 
فيهــا بالســجن 10 ســنوات، وأكــدت أن االنتقــام كان 
الدافــع االول الرتــكاب الجريمــة، إال أن المتهميــن 
أصــروا فــى أقوالهــم علــى أن دافــع جريمــة القتــل 
هــو الســرقة وأنهــم مجــرد شــركاء فيهــا ولــم يقتلــوا، 
وأن المتهــم األول الــذى يعمــل جــزارا، اســتغل ســوء 
حالــة الطقــس، وتــرك ســيارة نصــف نقــل بعيــدا عــن 
المــكان وتســلل إلــى منــزل المجنــى عليهــم لســرقة 4 
ــا،  ــى يملكه ــرة المواشــى الت رؤوس ماشــية مــن حظي
وعندمــا شــعر بــه المجنــى عليــه خــرج مــن منزلــه 
لمعرفــة مــا يحــدث، ففوجــئ بالمتهــم فتعــرف عليــه، 
فمــا كان منــه ســوى أن أجهــز عليــه وأصابــه بعــدة 

طعنــات توفــى متأثــرا بهــا، وعنــد ســماع أصــوات 
ــو  ــى عليهــم الواحــد تل ــدأ يخــرج المجن مــا يحــدث ب
اآلخــر، فتمكــن منهــم المتهــم وقتلهــم جميعــا، وقــام 
بإضــرام النيــران فــى المنــزل إلخفــاء معالــم جريمته.

أجراهــا  التــى  التصويريــة  المعاينــة  وأوضحــت 
فريــق النيابــة باشــراف المستشــار أســامة المســلمى، 
رئيــس نيابــة مركــز كفــر الــدوار وبإشــراف المستشــار 
شــمال  لنيابــات  العــام  المحامــى  الجنــدى،  عمــاد 
عــن  يبعــد  المنــزل  أن  الجريمــة  لمســرح  دمنهــور 
ــع وســط الزراعــات  ــر، ويق ــة بمســافة ٣00 مت القري
بــه  أول  طابــق  مــن  ومكــون  لألســرة،  ملــك  وهــو 
غرفتــان وصالــة ومطبــخ ودورة ميــاه، فيمــا اليــزال 

الطابــق الثانــى تحــت اإلنشــاء.
وأكــدت معاينــة النيابــة العثــور علــى الجثــث فــى 
ــى  ــور عل ــم العث ــث ت ــزل، حي ــرة مــن المن أماكــن متناث
فــى  األكبــر  ونجلــه  ووالدتــه  وزوجتــه  األب  جثــث 
ــة العظــام وأن الجثــث  ــق األول متفحمــة ومفتت الطاب
الـــ٣ األخــرى بهــا طعنــات نافــذة وحــروق بأماكــن 

بالجســم. متفرقــة 
مــن  كبيــرة  كميــات  آثــار  وجــود  إلــى  باالضافــة 
الدمــاء متناثــرة بجميــع أنحــاء المنــزل، حيــث قــام 
رجــال األدلــة الجنائيــة بأخــذ عينــات منهــا، وعثــر 
بمحيــط المنــزل، وعلــى بعــد نحــو200 متــر علــى 
آثــار دمــاء، رجحــت التحريــات أنهــا قــد تكــون للجانــى 
الــذى أصيــب أثنــاء ارتكابــه الجريمــة وقــد تكــون 

حدثــت مقاومــة مــن المجنــى عليهــم لــه.
كان  مــا  إذا  معرفــة  إلــى  البحــث  خطــة  وتتجــه 
الضحايــا تعرضــوا للقتــل فــى توقيــت واحــد أم أن 
هنــاك فارقــا زمنيــا بيــن مقتــل كل ضحيــة، وهــو مــا 
ــات  ــى أن الجانــى شــخص واحــد أو التوقيت يشــير إل
كانــت متزامنــة فيرجــح أن هنــاك أكثــر مــن قاتــل، 
القريــة  أهالــى  مــن  أى  ســماع  عــدم  علــى  عــالوة 
الســتغاثات مــن القتلــى ولــم يشــعروا ســوى بالحريــق 

يلتهــم المنــزل.

الغموض يحيط بأول مذبحة عائلية فى 2020
 النيابة تحقق فى دافع االنتقام.. والمتهمون ينفون ويرشدون عن شريكهم الجزار: كان عاوز يسرق المواشى

 األب كان شاهًدا على القتلة فى قضية جنائية.. وآثار دماء على مسافة 200 متر من موقع الجريمة 

كتب: محمود مراد
الذيــن  األطفــال  »شــقاوة«  المدرســة  يتحمــل خفيــر  لــم 
لكلبيــه  العنــان  فأطلــق  واللعــب،  للهــو  ســاحتها  اتخــذوا 
المفترســين اللذيــن طــاردا األطفــال، فعقــرا اثنيــن منهــم، 

عليــه. القبــض  المعصــرة  مباحــث  تلقــى  أن  قبــل 
وفقــد الخفيــر صوابــه بمجــرد أن شــاهد األطفــال يلعبــون 
أمــام مدرســة ســوزان مبــارك بمنطقــة األوتوســتراد الواقعــة 
علــى حــدود المعصــرة، وهــرول وراءهــم بعصــاه الخشــبية 
بأبشــع  أهلهــم  ويســب  العقــاب  بأشــد  يتوعدهــم  وهــو 
األلفــاظ، واصطحــب فــى مطاردتــه »الطفوليــة« كلبيــه اللذين 
تمكنــا مــن اللحــاق بطفليــن وغــرزا أنيابهمــا فــى جســديهما، 
فأصيبــا بجــروح بالغــة، نقــال بعدهــا إلــى مستشــفى حلــوان 

ــة. ــر بحالتهمــا الصحي ــام لتلقــى العــالج وإعــداد تقري الع
قســم  مباحــث  رئيــس  مجــدى،  محمــد  المقــدم  وكثــف 
شــرطة المعصــرة، مــن جهــوده وأعــد األكمنــة الالزمــة لضبط 
المتهــم الــذى فــر هاربــا بمجــرد أن علــم بإصابــة الطفليــن، 
ونجحــت وحــدة المباحــث فــى إلقــاء القبــض عليــه أثنــاء 
ــن  ــن اللذي ــه، وأرشــد عــن الكلبي ــزل أحــد أقارب ــه بمن اختبائ
اســتخدمهما فــى مهاجمــة األطفــال، وتــم التحفــظ عليهمــا، 
وإحالــة المتهــم إلــى نيابــة حلــوان التــى تولــت التحقيــق معــه.

كان المــوت هــو المحطــة األخيــرة فــى طريــق الرذيلــة الــذى اتخــذه 
طبيــب، عندمــا اضطــر إلــى القفــز مــن شــقة عشــيقته بعــد أن فوجــئ 
بحضــور زوجهــا، مــا أدى إلــى ســقوطه مــن الطابــق الثانــى عشــر بأحــد 
ــب  ــاد الطبي ــه. واعت ــرا بإصابت ــه متأث ــرم، ووفات ــة اله ــارات بمنطق العق
الــذى يبلــغ مــن العمــر 44 عامــا، أن يعاشــر عشــيقته فــى شــقة زوجهــا 
ــوم الحــادث شــعر  ــه بالعمــل، وفــى ي ــاء غياب الــذى يعمــل فــرد أمــن اثن
الــزوج بصــداع شــديد فــى رأســه، وطلــب اإلذن باالنصــراف، ولــدى 
جلبــة  صــوت  ســمع  البــاب،  فتــح  محاولتــه  وأثنــاء  شــقته،  وصولــه 
بالداخــل، ولــم تمــر دقائــق حتــى أخبــره الجيــران بــأن شــخصا مــا قفــز 
مــن شــقته ولقــى مصرعــه فــى الحــال. توجه اللــواء طارق مــرزوق، مدير 

أمــن الجيــزة، إلــى مــكان الواقعــة فــور تلقيــه إخطــارا بســقوط شــخص 
فــى منــور عقــار بمنطقــة مشــعل الهــرم، وتبيــن مــن خــالل الفحــص 
ــوم، وبســؤال الزوجــة،  ــا، مــن الفي ــب بشــرى، عمــره 44 عام ــاة طبي وف
28 عامــا، اعترفــت بارتباطهــا بعالقــة آثمــة بالقتيــل، وأنــه اعتــاد التــردد 
عليهــا فــى غيــاب زوجهــا الــذى حضــر بشــكل مفاجــئ، فحــاول الطبيــب 
الهــرب مــن نافــذة الشــقة والقفــز علــى العقــار المجــاور، إال أنــه ســقط 

أرضــا بمنــور العقــار ولقــى مصرعــه متأثــرا بإصابتــه.

الطبيب الخائن.. حضر زوج عشيقته فقفز
من الدور الـ12 ليلقى مصرعه

الخاصــة  الشــركات  بإحــدى  نشــاط  مشــرف  تجــرد 
وعاطفــة  األبــوة،  مشــاعر  مــن  الشــرقية،  بمحافظــة 
الرحمــة التــى انتزعــت مــن قلبــه، وقــام بتعذيــب طفلــه 
ــن شــرفة الشــقة  ــه ســقط م ــم ادعــى أن ــوت، ث ــى الم حت

أثنــاء لهــوه.
وتمكــن ضبــاط مباحــث مركــز شــرطة بلبيــس بمحافظة 
الشــرقية، مــن القبــض علــى المتهــم البالــغ مــن العمــر 
ميــت حمــل،  بقريــة  نشــاط، مقيــم  48 ســنة، مشــرف 
ــغ مــن العمــر 6  ــه البال ــه نجل بعــد ســاعات مــن اصطحاب
ســنوات إلــى المستشــفى العــام، جثــة هامــدة، وادعــى 
ــع، إال أن  ــق الراب ــى الطاب ــزل ف ســقوطه مــن شــرفة المن
الطبيــب الــذى تولــى الكشــف علــى جثــة الطفــل، اكتشــف 
كــذب روايــة األب، بعــد أن الحــظ وجــود آثــار تعذيــب 
واضحــة فــى جســد المجنــى عليــه، وعلــى الفــور أخطــر 
مباحــث المركــز التــى ألقــت القبــض علــى األب المتهــم، 
مستشــفى  بمشــرحة  الجثــة  علــى  بالتحفــظ  وأمــرت 
بلبيــس المركــزى، تحــت تصــرف النيابــة العامــة، التــى 
قــررت انتــداب لجنــة مــن الطــب الشــرعى لكتابــة تقريــر 
بســبب الوفــاة، وطلبــت تحريــات المباحــث حــول الواقعــة.

المجرم.. عذب ابنه حتى الموت وادعى 

سقوطه من شرفة منزله بالشرقية

»كنــت زى الخاتــم فــى صباعهــا«، هكــذا بــدأ 
األســرة  محكمــة  أمــام  مأســاته  يســرد  تامــر 
بالقاهــرة الجديــدة، بعــد أن رفــع دعــوى اســتئناف 

علــى حكــم تطليقــه مــن زوجتــه للضــرر.
الــزوج فــى دعــواه إن زوجتــه اعتــادت  وقــال 
االعتــداء عليــه بالضــرب المبــرح، مــا أدى إلــى 
إصابتــه بعجــز فــى ذراعــه، وكاد أن يخســر حياتــه 

ــه. ــام من ــررت االنتق ــد أن ق بع
وأكــد تامــر، 48 ســنة، أثنــاء جلســات القضيــة، 
أن زوجتــه خرجــت عــن طاعتــه، ورفضــت منحــه 
حقوقــه الشــرعية، واســتولت علــى شــقته مســتغلة 
ــى  ــى الحصــول عل ــا ف ــه خــارج مصــر، طمع غياب

الجمعيــات  إحــدى  مــن  إعانــة  جنيــه   1500
الخيريــة، رغــم يســر حالتهــا الماديــة. 

وأضــاف الــزوج: كنــت طــوال ســنوات الــزواج 
مثــل الخاتــم فــى إصبعهــا، لــم أتعــرض لهــا يومــا 
معيشــيا  مســتوى  لهــا  أوفــر  وكنــت  بالضــرر، 
الئقــا، وحاولــت أن أعــرف ســبب إصرارهــا علــى 
تدميــر حياتنــا الزوجيــة، ومســتقبل أوالدى، إال 
أن طمعهــا فــى تلقــى اإلعانــات، ومعــاش والدهــا، 
دفعهــا للبحــث عــن وســيلة للتخلــص منــى، ولــم 
تكتــف بذلــك، بــل أقدمــت علــى مطالبتــى بــآالف 
الجنيهــات، مقابــل النفقــات، وثمــن المنقــوالت، 

والمؤخــر.

وأكمــل الــزوج فــى دعــواه أمــام محكمــة األســرة 
بتقديــم  مــن عملــه،  أن زوجتــه حاولــت فصلــه 
رغــم  بالســرقة،  تتهمــه  كيديــة  وتهــم  بالغــات 
طلبــه مــن أشــقائها وأقاربهــا للتوســط بينهمــا، 
بــاءت  أنهــا  إال  بيتــه،  خــراب  عــن  إلرجاعهــا 
ــى  ــه، عل ــة عقاب ــدأ بعدهــا فــى وصل بالفشــل، لتب
عليــه  الســوابق  أربــاب  وتحريــض  قولــه،  حــد 
إليذائــه، فلــم يجــد أمامــه ســوى محكمــة األســرة 

ليحــرك ضدهــا دعــوى تطليــق للضــرر.

تامر: »مراتى بتضربنى وأنا زى الخاتم فى صباعها«

اإلدمــان علــى المخــدرات اضــاع مســتقبل 
مــن  عامــا  الـــ20  يتعــد  لــم  الــذى  أحمــد 
عمــره، فأقــدم علــى الشــروع فــى قتــل زوجة 
أبيــه لســرقتها، قبــل أن تلقــى مباحــث بــوالق 
الدكــرور القبــض عليــه وتحيلــه إلــى النيابــة.

أجراهــا  التــى  التحقيقــات  وكشــفت 
الجوهــرى،  محمــد  المقــدم 

رئيــس مباحــث قســم شــرطة 
بــوالق الدكــرور، عــن وصــول 
ــغ مــن العمــر  ــزل تبل ــة من رب
مستشــفى  إلــى  عامــا   46
مصابــة  العينــى،  قصــر 
بطعنــة نافــذة فــى الظهــر، 

حرجــة. وحالتهــا 
التحريــات  وأوضحــت 

التــى أجراهــا رجــال مباحــث القســم، أن 
نجــل زوجهــا البالــغ مــن العمــر 20 ســنة، 
يمــر  كان  ألنــه  الواقعــة،  مرتكــب  هــو 
فتــرة  منــذ  ماليــة  بضائقــة 
بســبب إنفــاق مالــه علــى 
شــراء البرشــام المخــدر، 
إلــى  لجــأ  وعندمــا 
عــدد مــن أصدقائــه مــن 
منهــم،  االقتــراض  أجــل 
رفضــوا مســاعدته، لذلــك 
المشــغوالت  ســرقة  قــرر 
الذهبيــة الخاصــة بزوجــة 
تواجدهــا  فاســتغل  أبيــه، 
المنــزل،  فــى  بمفردهــا 
بمطــواة،  عليهــا  وتعــدى 
واســتولى علــى المصوغــات 
وفــر هاربــا، قبــل أن يســقط 
فــى قبضــة رجــال الشــرطة.

مدمن البرشام.. طعن زوجة 
والده لسرقتها ببوالق الدكرور

نيفين مصطفى

نيفين مصطفى

بسبب لعب 
العيال.. 

خفير مدرسة يحرض كلبين 
على عقر طفلين بالمعصرة 

مؤمن عبدالاله

مؤمن عبدالاله

أحمد صالح

من ذاكرة الجريمة

»التوربينى«.. طفولة قاسية.. وقتل واغتصاب 32 طفلًا.. وإعدام 
فــى ديســمبر مــن عــام 2010، نفــذ حكــم 
اإلعــدام شــنقا فــى »التوربينــى«، ومســاعده 
فــرج محمــود الســيد وشــهرته »حناطــة«، 
العــام  الــرأى  أثــارت  التــى  القضيــة  فــى 
المصــرى وقتهــا، وأقــدم فيهــا المتهــم علــى 

اغتصــاب ٣2 طفــال وقتلهــم.
وســبب تســميته بـ»التوربينــى« تعــود إلــى 
ــد رجــل اســمه  ــى ي ــه ألول مــرة عل اغتصاب
»التوربينــى« وهــو مــازال فــى الثانيــة عشــرة 

مــن عمــره، لينتقــم مــن ضحايــاه باغتصــاب 
ضحايــا  مجمــل  هــم  طفــال   ٣2 وقتــل 

»الســفاح«، كمــا وصفــه اإلعــالم وقتهــا.
عــن  كشــفت  قــد  الصدفــة  وكانــت 
مــن  نوفمبــر  فــى  األطفــال  اغتصــاب 
الشــرطة  شــنت  حينمــا   ،2007 عــام 
والجهــات األمنيــة حمــالت موســعة علــى 
الشــوارع  وأطفــال  المشــردين  مناطــق 
تجــار  تجمــع  وأماكــن  العصابــات،  وأوكار 

المخــدرات، بعــد أن عثــرت الشــرطة علــى 
ــة أطفــال فــى مناطــق متفرقــة  أشــالء ثالث
ســكك  فــى  إحداهــا  الجمهوريــة،  مــن 
حديــد  بســكك  وأخــرى  طنطــا  حديــد 
متــرو شــبرا  فــى  اإلســكندرية، واألخيــرة 
 12 وجــدوا  البحــث،  وبتكثيــف  الخيمــة، 
ــوا بنفــس الطريقــة وفــى  ــة ألطفــال قتل جث

محمود مراد
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 أغير جلدى تماًما فى فيلم

»توأم روحى« وسأفاجئ الجمهور 

 أنا إجازة من دراما رمضان 2020 

والسينما شغلى الشاغل حاليًا
حوار- دعاء محمد: 

منــذ األيــام األولــى لعــام 2020، تشــتعل المنافســة 
علــى إيــرادات الســينما المصريــة، فهنــاك أفــام 
تــم طرحهــا قبــل بدايــة العــام بأيــام قليلــة، ويســتمر 
طــرح األفــام فــى دور العــرض الســينمائى التــى مــن 
المتوقــع أن تحقــق نجاًحــا كبيــًرا وتشــاهد منافســة 
قويــة، باحثيــن علــى نجاحــات أخــرى تكملــة لألعــوام 

ــة. الماضي
وأقيــم مســاء األحــد الماضــى، العــرض 

الخــاص لفيلــم »يــوم وليلــة«، وحــرص 
أبطــال العمــل علــى الحضــور إال 
فيلمــه،  تجاهــل  الفيشــاوى  أن 
دون اإلعــان عــن ســبب ذلــك.
ويجســد الفيشــاوى، فــى فيلــم 
»يــوم وليلــة« شــخصية بلطجــى 
أحــداث  فــى  طريــق  وقاطــع 

الفيلــم، ويدخــل فــى صراعــات مــع 
الفنانــة درة، حيــث يقــوم الفيشــاوى 

الطريــق  ويقطــع  الســيارات  بإيقــاف 
ــد الســاح للســرقة ويســتولى  عليهــم تحــت تهدي

عليهــا.
وكان علــى رأس الحضــور النجــم خالــد النبــوى الــذى 
كشــف لـ»الطريــق«، عــن مــدى صعوبــة دوره والتــى 
تمثلــت فــى مشــاهده مــع ابنتــه داخــل األحــداث، 
حيــث إنهــا ميرنــا، ذات قــدرات خاصــة، ولكــن أشــاد 
بهــا النبــوى، لقدرتهــا علــى االســتيعاب وبراعتهــا فــى 

األداء التمثيلــى.

وأعكــد النبــوى، أن دور الضابــط الــذى جســده كان 
علــى  يتعــرف  أن  عليــه  كان  حيــث  للغايــة،  صعبــا 
علــى  الخارجيــن  مــع  بــه  يتعامــل  الــذى  األســلوب 

التحــدث معهــم. القانــون وطريقــة 
الضابــط  مــع دور  دوره  تشــابه  النبــوى، علــى  ورد 
الــذى جســده الفنــان الراحــل خالــد صالــح، فــى فيلــم 
»هــى فوضــى« قائــاً: »أتمنــى إن النــاس تشــوف 
الفيلــم عشــان يحكمــوا إذا كان الــدور 
متشــابه أم ال، ولكــن خالــد صالــح، 
ــل رائــع  قــام بــدور رائــع وهــو ممث
وحبيــب قلبــى ومفتقــده، ولكــن 
بالعكــس أنــا مبســوط جــداً إن 
النــاس  بجســده  دور  بســبب 
قدمــه  لــدور  الذاكــرة  بتعيــد 
ــا بنكمــل  ــا كلن خالــد صالــح، ألنن
بعــض، وخالــد صالــح كان ممثــل 

كبيــر«.
أيضــاً  كشــفت  الســياق،  نفــس  وفــى 
ــان مطــاوع، عــن أصعــب مشــاهدها  ــة حن الفنان
فــى العمــل، حيــث كانــت علــى وشــك االنتهــاء مــن 
ــر لمــدة 10 أشــهر  مشــاهدها ولكــن توقــف التصوي
وعنــد اســتئناف التصويــر مــرة أخــرى كانــت فــى 

أشــهرها األخيــرة مــن الحمــل.
وتابعــت مطــاوع، أنهــا كانــت متخوفــة مــن مابســها 
الخاصــة التــى ترتديهــا طــوال التصويــر ألنهــا لــم 
ــة  ــدور حــول ليل ــر ألن العمــل ي ــر طــوال التصوي تتغي

ــا. ــر وزنه ــا تغي واحــدة، وبعــد حمله
وأضافــت مطــاوع، أن المشــهد الــذى قــام فيــه الفنــان 
ميــدو عــادل، بإلقــاء الكرســى عليهــا كانــت حينهــا 

فــى الشــهر الـــ7 مــن الحمــل.
مــن  مفاجــأة  مكــرم،  أيمــن  العمــل  مخــرج  وفجــر 
العيــار الثقيــل، حيــث نفــى أن هنــاك أى حــذف مــن 
مشــاهد العمــل، كمــا تــداول عــن وجــود أزمــة مــع 

الرقابــة علــى المصنفــات الفنيــة.
حيــث تــداول أن الرقابــة اعترضــت علــى فكــرة الفيلــم 
الــذى تــدور ضمــن أحداثــه عاقــة صداقــة وحــب 
جمعــت شــابا مســيحيا بفتــاة مســلمة حيــث تــم حــذف 
الجمــل الحواريــة الخاصــة بهــذه العاقــة والمشــاهد 
الخاصــة بهــا وتــم تغييــر ديانــة األبطــال بنــاء علــى 

طلــب رســمى مــن لجنــة المشــاهدة فــى الرقابــة.
وتــدور أحداثــه حــول أحــد الضبــاط الــذى يتولــى 
البحــث فــى بعــض القضايــا االجتماعيــة، وخاصــة 
تلــك القضايــا التــى تتعلــق بأزمــات الفقــراء داخــل 

مولــد الســيدة، والمشــاكل التــى يتعرضــون لهــا.
فيلــم »يــوم وليلــة«، بطولــة الفنــان خالــد النبــوى، 
خالــد  مطــاوع،  حنــان  درة،  الفيشــاوى،  أحمــد 
محمــد  العيلــى،  حمــزة  عــادل،  محمــد  ســرحان، 
جمعــة، شــادى أســعد، تأليــف يحيــى فكــرى، وإخــراج 

مكــرم. أيمــن 

 خالد النبوى: خالد صالح ممثل كبير ومفتقده

لــدور  رشــحك  مــن  البدايــة  فــى   *
الشــخصية؟ عــن  ومــاذا  »هايلــة« 

تامــر حســنى هــو مــن رشــحنى وأعجبتنــى 
فهــى  لهــا،  الشــخصية وتحمســت  تركيبــة 
قبــل  مــن  اقدمهــا  لــم  مختلفــة  شــخصية 
ــدا مــن حيــث الشــكل  وقمــت بدراســتها جي

والتركيبــة ألفاجــئ الجمهــور. 
علــى  األفعــال  ردود  عــن  ومــاذا   *

؟  لفيلــم ا
ســعيدة بــردود األفعــال التــى جاءتنــى مــن 
زمائــى وأصدقائــى الذيــن شــاهدوا الفيلم، 
إيجابيــة،  الجمهــور  أفعــال  ردود  وكذلــك 
وســعدت كثيــرا بالعمــل مــع نجــوم كبــار مثــل 
تامــر حســنى وزينــة وخالــد الصــاوى، لديهــم 
شــعبية كبيــرة فــى الوطــن العربــى، فالفيلــم 
خطــوة مهمــة وفارقــة بالنســبة لــى ويضعنــى 

فــى منطقــة جديــدة.
 *وهل تابعت إيرادات الفيلم؟ 

نعــم اتابعهــا بشــكل يومــى، فااليــرادات 
مقيــاس نجــاح أى عمــل، واإليــرادات الجيدة 
التــى حققهــا الفيلــم منــذ بــدء عرضــه تؤكــد 

نجاحــه.
*وكيف كانت كواليس العمل؟

للغايــة،  مرحــة  كانــت  الفيلــم  كواليــس   
العمــل،  فريــق  كل  مــع  بالعمــل  وســعدت 
واســتمتعت  للغايــة،  متعاونيــن  وكانــوا 
بالكواليــس خاصــة الشــهر الــذى قضينــاه 
فــى لبنــان حيــث أصبحنــا خالــه أصدقــاء 

التصويــر. انتهــاء  بعــد  حتــى  مقربيــن 
*حــذف لــك عــدد مــن المشــاهد فــى 

الفيلــم؟ هــل تضايقــِت مــن ذلــك؟ 
إطاقــا لــم يزعجنــى ذلــك، ألن المخــرج 
لديــه رؤيتــه الخاصــة، ويعــرف جيــدا مــا 

يناســب العمــل.
*هــل حدثــت مشــكلة بســبب ترتيــب 

اســمك علــى التتــر؟
ــن أحــد  ــى وبي ــم تحــدث أى مشــاكل بين ل
مــن زمائــى ولكنــى اهتــم بهــذه التفاصيــل 
عمــل  أى  تتــر  علــى  األســماء  ترتيــب  ألن 
حــق ألى فنــان خاصــة إذا كان أقــدم وأكثــر 

ــرة.  خب
* ومــاذا عــن فيلمــك الجديــد »تــوأم 

روحــى«؟
ســعيدة جــدا بالعمــل مــع الفنــان حســن 
الــرداد وكل فريــق العمــل، وبشــكل خــاص 
رشــحنى  الــذى  أبولبــن  عثمــان  المخــرج 
للــدور، وأقــدم خــال الفيلــم تجربــة جديــدة 
حيــث أجســد أكثــر مــن شــخصية، وانتهينــا 
مــن تصويــر عــدد كبيــر مــن المشــاهد فــى 
ــر فقــط  ــام تصوي ــا 5 أي ــى لن فرنســا، ويتبق
فــى مصــر، والفيلــم ينتمــى لنوعيــة األفــام 
يفتقدهــا  التــى  المختلفــة  الرومانســية 

الجمهــور.
* ومــا ســبب اعتــذارك عــن مسلســل 

ــر«؟ »األخ الكبي
خاصــة  الطويلــة  األعمــال  أحــب  ال   
حلقــة   45 ألعمــال   ينتمــى  والمسلســل 
وهــو أمــر مجهــد جــدا بالنســبة لــى، لذلــك 
فضلــت االنســحاب وأتمنــى التوفيــق لهــم.
* وهــل ستشــاركين فــى موســم درامــا 

رمضــان 2020؟
هــذا  رمضــان  درامــا  فــى  اشــارك  لــن 
الموســم، حيــث قــررت الحصــول على اجازة 
والتركيــز فــى الســينما بشــكل كبيــر وســعيدة 
بالنجاحــات التــى حققتهــا خــال الســنوات 
الماضيــة، فمسلســل »نســر الصعيــد« حقــق 

لــى شــهرة واســعة فــى مصــر واتمنــى العــودة 
جديــد،  مــن  رمضــان  محمــد  مــع  للعمــل 
»أبوجبــل«  ومسلســل  ناجــح،  انســان  فهــو 
أكــد هــذا النجــاح، واعتبــره مــن االعمــال 
المحببــة الــى قلبــى وقــررت التركيــز بشــكل 
كبيــر فــى الســينما خــال الفتــرة القادمــة.

* وهــل تعتبريــن نفســك محظوظــة 
بالعمــل مــع كبــار النجــوم؟

بالتأكيــد محظوظــة جــدا بالعمــل مــع كبار 
النجــوم منــذ بداياتــى بالمشــاركة فــى فيلــم 
الخليــة مــع أحمــد عــز ورغــم مســاحة الــدور 
ــى ترشــيحى لمسلســل  ــه كان ســببا ف إال أن
»نســر الصعيــد« أمــام محمــد رمضــان، فقــد 
كان ســببا فــى شــهرتى فــى مصــر وبطاقــة 
لتعارفــى بالجمهــور وأنــا أبحــث دائمــا عــن 

التواجــد فــى أعمــال مختلفــة.
* وهــل لديــك خطــوط حمــراء فــى أى 

دور؟ ومــا الــدور الــذى توديــن تقديمــه؟ 
بالتأكيــد لــدى خطــوط حمــراء كثيــرة فــى 
أى عمــل اقــوم بــه تتمثــل فــى تركيبــة الــدور 
أن يكــون بعيــدا عــن الســطحية والتكــرار، 

امــا الــدور الــذى يســتفزنى واتمنــى تقديمــه 
فهــو دور الراقصــة. 

الفنانيــن  أكثــر  تريــن  ومــن   *
مصــر؟ فــى  نجاحــا  التوانســة 

ــر التوانســة  بــدون شــك هنــد صبــرى أكث
علــى  كثيــرا  وأحبهــا  مصــر،  فــى  نجاحــا 
كذلــك  وســعيدة  الشــخصى،  المســتوى 
بنجــاح الفنانيــن التوانســة، فهــم مجتهــدون 
الجمهــور  عنــد  كبيــر  قبــول  ولديهــم 

المصــرى.
المصريــة  الســينما  بيــن  الفــرق  *ومــا 

والتونســية؟ 
ــة،  الســينما التونســية هــى ســينما نخبوي
وحققــت نجاحــا كبيــرا الســنوات الماضيــة 
خــال مشــاركتها فــى المهرجانــات الدوليــة، 
والتوزيــع  اللهجــة  مشــكلتى  تواجــه  لكنهــا 
األفــام  لنوعيــة  أكبــر  لتواجــد  وتحتــاج 
التجاريــة، امــا الســينما المصريــة فتتســم 
بكثــرة االنتــاج وهــذا مــا يميزهــا وتبحــث 
عمــا يجــذب الجمهــور، امــا عــن الجــودة 

جيدتــان. فكلتاهمــا 

انتهــى الزعيــم عــادل إمــام مــن مسلســله الرمضانــى 
الجديــد فانتينــو، حيــث كشــف مصــدر مــن داخــل 
انتهــوا مــن  المسلســل  الزعيــم وصنــاع  العمــل أن 

جميــع مشــاهد المسلســل. 
ويســتعد رامــى امــام لبــدء عمليــات مونتــاج ومكســاج 
ليكــون  الجــارى  ينايــر  شــهر  نهايــة  المسلســل 
التــى  الرمضانيــة  األعمــال  أول  فانتيــو  مسلســل 
انتهــى تصويرهــا واصبحــت جاهــزة للعــرض، ومــن 
المقــرر ان تبــدأ شــركة ســينرجى فــى أعمــال تســويق 
المسلســل لعــدد مــن القنــوات الفضائيــة العربيــة 
أن  المقــرر  مــن  العمــل  أن  خاصــة  والخليجيــة، 
يعــرض علــى شــبكة ON E  فــى رمضــان المقبــل. 
ويجســد الفنــان عــادل إمــام خــال أحــداث مسلســل 
)فانتينــو( شــخصية رجــل أعمــال صاحــب مجموعة 
مــدارس دوليــة يدعــى نــور عبدالمجيــد فالنتينــو، 
ويواجــه طــوال األحــداث مشــاكل وأزمــات تتعــرض 
باإلضافــة  يمتلكهــا،  التــى  المــدارس  لهــا سلســلة 
لدخولــه فــى قصــص عاطفيــة عديــدة، وتتواصــل 

األحــداث فــى إطــار تشــويقى اجتماعــى.
إمــام  عــادل  الزعيــم  يســتعد  آخــر،  وعلــى جانــب 
ــة منــذ  ــرة غيــاب طويل للعــودة إلــى الســينما بعــد فت
تقديمــه لفيلــم »زهايمــر« قبــل 10 اعــوام وعلمــت 
»الطريــق« ان المؤلــف يوســف معاطــى يعكــف حاليــا 
علــى كتابــة ســيناريو الفيلــم، وذلــك بعــد ان قــام 
ــدى  ــم بقــراءة المعالجــة الخاصــة بالعمــل وأب الزعي

اعجابــه الشــديد بهــا.
 الفيلــم تــدور أحداثــه فــى إطــار كوميــدى اليــت ومــن 
المقــرر ان يبــدأ الزعيــم جلســات العمــل الخاصــة 
علــى  لاتفــاق  القــادم  فبرايــر  مطلــع  بالفيلــم 
ــم وترشــيح األبطــال، حيــث  التفاصيــل االوليــة للفيل
هنــاك اتجــاه لمشــاركة نجلــه محمــد إمــام فــى بطولة 
العمــل علــى أن يخرجــه رامــى امــام، ومــن المقــرر أن 

ــم  يبــدأ عــادل إمــام تصويــر أول مشــاهده فــى الفيل
فــى شــهر يوليــو القــادم. 

المحــاوالت  كافــة  فشــلت  مختلــف،  ســياق  وفــى 
القنــاع الزعيــم بالعــودة مــن جديــد للمســرح مــن 
خــال مشــروع مســرحى جديــد ينتجــه أحــد رجــال 
األعمــال خاصــة أن المســرح يحتــاج لتفــرغ ومجهــود 

ــر. كبي

 رامى إمام يبدأ عمليات مونتاج ومكساج المسلسل 
نهاية يناير.. والزعيم يستعد لفيلم سينمائى جديد 

»فالنتينو«

جاهز للعرض فى رمضان 

عائشة بن أحمد لـ»الطريق«:

»الفلوس«
نقطة فارقة

فى حياتى
 محظوظة بالعمل مع كبار النجوم وأتمنى تقديم دور راقصة  هند صبرى 

األكثر نجاًحا فى مصر.. والسينما التونسية تواجه مشكلتى اللهجة والتوزيع

 أتمنى العودة للعمل مع محمد رمضان 
وأبوجبل من أقرب األعمال إلى قلبى  

تعيش الفنانة عائشة بن أحمد حاليا حالة من النشاط الفنى 
سواء فى السينما أو الدراما، حيث استطاعت أن تلفت أنظار 

الجمهور منذ ظهورها األول على الشاشة ليختارها المنتجون 
فى عدد من األعمال التى أدت إلى نضجها الفنى وأصبحت 

من نجمات الصف األول. عائشة تشارك فى موسم أفالم رأس 
السنة فى بطولة فيلم »الفلوس« مع النجم  تامر حسنى وزينة 

وخالد الصاوى، وتواصل تصوير دورها فى الفيلم الرومانسى 
»توأم روحى« مع النجم حسن الرداد والمخرج عثمان أبولبن.

أصعب مشاهد 
»يوم وليلة«

 حنان مطاوع: »ميدو عادل رمى 
كرسى عليا وأنا فى الشهر الـ7«

  أيمن 
مكرم: ال 
توجد مشاهد 
محذوفة فى 
»يوم وليلة«

دعاء محمدعبدالعليم محمود
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األخيرة

تصوير -  محمد دياب 

وائل عبدالعزيز

ــاء مصــر  قطــار التوســع واالنتشــار لحــزب أبن
برئاســة المهنــدس مدحــت بــركات، يصــل إلــى 
محطــة كفــر الشــيخ، الفتتــاح المقــر رقــم 14 فــى 
محافظــات مصــر المحروســة، وســط اســتقبال 
حــار وترحــاب كبيــر مــن أبنــاء إبراهيم الدســوقى، 
ــاء مصــر  ــادات حــزب أبن ــر حضــره قي ــى مؤتم ف
مــن القاهــرة والشــرقية والدقهليــة، وكفــر الشــيخ.
ــركات،  ــدس مدحــت ب ــد المهن ــة، أك ــى البداي ف
تحالــف  عضــو  مصــر،  أبنــاء  حــزب  رئيــس 
الحــزب  مقــر  افتتــاح  أن  المصريــة،  األحــزاب 
فــى محافظــة كفــر الشــيخ، جــاء فــى إطــار توســع 
وانتشــار الحــزب بجميــع أنحــاء جمهوريــة مصــر 
العربيــة، ُمقدمــا الشــكر ألميــن الحــزب فــى كفــر 
الشــيخ عبدالســتار المصــرى، ولهيئــة المكتــب 
مدينتهــم  فــى  اســتقبالهم  لحســن  بالمحافظــة 
الجميلــة التــى أحظــى بزيارتهــا للمــرة األولــى.
غامــرة  بســعادة  أشــعر  »بــركات«:  وأضــاف 
لوجــودى اليــوم مــع كوكبــة مــن أبنــاء كفــر الشــيخ، 
الذيــن يتمتعــون بقــدر كبيــر مــن الثقافــة والوعــى 
السياســى، إضافــة إلــى حماســهم الكبيــر وحبهــم 
الفعالــة، موضًحــا  لبلدهــم وســعيهم للمشــاركة 
فــى  نشــاطهم  ســيدعم  مصــر  أبنــاء  حــزب  أن 
محافظــة كفــر الشــيخ ليكلــل بالنجــاح والتوفيــق.
أن  إلــى  مصــر،  أبنــاء  حــزب  رئيــس  وأشــار 
افتتــاح مقــر أمانــة كفــر الشــيخ بمثابــة األمانــة 
رقــم 14 علــى مســتوى الجمهوريــة، مؤكــًدا أن 
التوســع فــى انتشــار الحــزب مــن خــال األمانــات 
القــادرة  السياســية  الكــوادر  توافــر  علــى  قائــم 
علــى تحمــل مســئولية فتــح أمانــة وأن تتمتــع بقــدر 

كبيــر مــن الوعــى السياســى.
مــن جهتــه، قــال الدكتــور محمــد والــى، األميــن 
العــام لحــزب أبنــاء مصــر، إن الهــدف األساســى 
مــن الحــزب هــو بنــاء مواطــن بالكيفيــة الصحيحة 
بنــاء مواطنيهــا،  فــى  الدولــة  لنــا  تكفلهــا  التــى 
واألحــزاب مؤسســات سياســية، دورهــا األساســى 
لذلــك  الوطــن،  لبنــاء  سياســية  كــوادر  إخــراج 

ــج هــذه  ــة لتخري ــى األحــزاب إيجــاد آلي يجــب عل
ــوادر. الك

وأشــار »والــى«، إلــى أن الحكومــات »متكلســة« 
فــى كل أنحــاء العالــم، بمعنــى أنهــا ال تســتطيع 
إصــاح نفســها مــن الداخــل، وبالتالــى كان البــد 
الــرأى والــرأى  تقــدم  تكــون هنــاك أحــزاب  أن 
اآلخــر وتشــير إلــى ضــرورة اإلصــاح الحكومــى، 
ــا طبقــا لقــوة  موضًحــا أن تصنيــف الــدول عالمًي
األحــزاب الموجــودة فــى هــذه الــدول، ويســمى 

هــذا بالتنميــة السياســية.
حــزب  أميــن  المصــرى،  عبدالســتار  وعّبــر 
ســعادته  عــن  الشــيخ،  كفــر  فــى  مصــر  أبنــاء 
محافظــة  فــى  الحــزب  مقــر  بافتتــاح  الكبيــرة 
كفــر الشــيخ، خاصــة فــى ظــل حضــور المهنــدس 
مدحــت بــركات، رئيــس الحــزب، والدكتــور محمــد 
ــن عــام الحــزب، وكل أعضــاء الحــزب  ــى، أمي وال
والشــرقية  والدقهليــة  القاهــرة  مــن  القادميــن 

االفتتــاح. لحضــور 
وتابــع »المصــرى«، أن محافظــة كفــر الشــيخ 
بهــا عشــرة مراكــز، تــم تشــكيل 5 أمانــات فــى 
ــات  ــى األمان ــا، وســيتم تشــكيل باق ــز منه 5 مراك
كل  فــى  وأيًضــا  المتبقيــة،  الخمســة  بالمراكــز 

القــرى، فــى القريــب العاجــل إن شــاء اللــه. 
ونــّوه األميــن العــام لحــزب أبنــاء مصــر، إلــى أن 
الدولــة ُتقــدم للمواطــن قوانيــن وتشــريعات، ودور 
األحــزاب والمجتمــع المدنــى أن يوجــودوا اآلليــة 
بيــن  الوعــى  نشــر  يمكنهــم  خالهــا  مــن  التــى 
ــاب  ــى أن غي ــم، مشــيًرا إل ــكل فئاته ــن ب المواطني
العربيــة  المنطقــة  قضايــا  ســبب  هــو  الوعــى 

وإفريقيــا كلهــا. 
وقــّدم الحــاج يســرى الســحماوى، مــن أبنــاء 
كفــر الشــيخ، الشــكر للمهنــدس مدحــت بــركات، 
والدكتــور محمــد والــى، األميــن العــام للحــزب، 
الشــيخ  كفــر  محافظــة  فــى  وجودهــم  علــى 
وافتتاحهــم لمقــر الحــزب فــى المحافظــة، متمنًيــا 
أن تصبــح مصــر فــى مقدمــة الــدول بفضــل اللــه، 

ثــم بجهــود حــزب أبنــاء مصــر برئاســة المهنــدس 
مدحــت بــركات.

أبنــاء  حــزب  أميــن  غنيــم،  الســيد  وشــكر 
مصــر فــى الدقهليــة، المهنــدس مدحــت بــركات، 
رئيــس الحــزب، وعبدالســتار، أميــن الحــزب فــى 
لحضــور  دعوتــه  علــى  الشــيخ،  كفــر  محافظــة 
بهــذا  الشــيخ  كفــر  أهالــى  كل  مهنئًــا  االفتتــاح، 
القريــب ألمانــة  االفتتــاح  عــن  ُمعلًنــا  االفتتــاح، 

حــزب أبنــاء مصــر فــى الدقهليــة.
أبنــاء مصــر  إلــى أن حــزب  وأشــار »غنيــم«، 
يســتحق  ألنــه  الكبيــرة  األحــزاب  مــن  ســيكون 
أنــه ســافر  إلــى  ذلــك، ويكفــى اســمه، مشــيًرا 
كثيــًرا وتعامــل مــع شــعوب كثيــرة ولكنــه لــم يجــد 
شــعبا يحــب وطنــه مثــل حــب المصرييــن لوطنهــم 

مصــر وانتمائهــم لهــا.
وقــال المهنــدس محمــد عبــاس، أميــن مســاعد 
حــزب أبنــاء مصــر فــى محافظــة الدقهليــة، »جئنــا 
مــن مدينــة المنصــورة خصيًصا لمشــاركة إخواننا 
ولكــى  مقرهــم،  افتتــاح  فــى  الشــيخ  كفــر  فــى 
المناســبة،  بهــذه  والســعادة  الفرحــة  نشــاركهم 
مــع  والتفاعــل  والنجــاح  التوفيــق  لهــم  ونتمنــى 
المواطنيــن، كمــا شــرفنا اليــوم بمقابلــة المهنــدس 
مدحــت بــركات رئيــس الحــزب، والدكتــور محمــد 

ــن العــام«. ــى األمي وال
شــئون  عــام  أميــن  الســحماوى،  نبيــه  وأكــد 
العضويــة بحــزب أبنــاء مصــر، أن الحــزب افتتــح 
هــى  وهــذه  مصــر  محافظــات  فــى  أمانــة   13
ــاء مصــر ســيصعد  ــم 14، وحــزب أبن ــة رق األمان
ــا  ــى أن الحــزب سيدشــن قريًب ــا إل ــه، منوًه بأبنائ
األكاديميــة السياســية للشــباب، ألبنــاء الحــزب 
مــن الشــباب وغيرهــم مــن كل األحــزاب وعلــى 

الجمهوريــة. مســتوى 

يفتتح مقر حزب أبناء مصر فى كفر الشيخ
 بركات: أبناء كفر الشيخ يتمتعون بقدر 

كبير من الثقافة والوعى السياسى

 محمد والى: الهدف األساسى من الحزب هو بناء مواطن بالكيفية الصحيحة 
 عبدالستار المصرى: سعيد بحضور المهندس مدحت بركات لكفر الشيخ 
 نبيه السحماوى: حزب أبناء مصر سيدشن األكاديمية السياسية للشباب


